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1.  
POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

 
 

1.1. Přípravné práce 
 
Město Čelákovice má platnou územně plánovací dokumentaci: Změna č.1 Územního 
plánu Sídelního útvaru Čelákovice z r. 2004 ve znění následných dvou změn č.2 a 3.. 
Původní ÚPnSÚ Čelákovice ze dne 19.9.1994 není na MÚ Čelákovice k dispozici. 
Protože tato územně plánovací dokumentace pozbývá platnosti 31. 12. 2020, 
rozhodlo Zastupitelstvo města Čelákovice na svém zasedání, konaném dne 31. 10. 
2012 usnesením č. 17/2012/5.2.o pořízení nového územního plánu Čelákovic (dále 
jen ÚP). 
Na stejném zasedání byl usnesením č. 17/2012/5.4 zvolen určeným zastupitelem pro 
pořízení územního plánu Čelákovic pan Ing. Petr Studnička, PhD. 
 
V roce 2013 proběhla urbanistická soutěž o ideový návrh územního plánu Čelákovic 
a následně jednací řízení o výběru projektanta bez uveřejnění. Usnesením Rady 
města Čelákovice č. 25/2013/238 ze dne 25.11.2013 byla na základě výsledků 
soutěže vybrána projektantka Ing. arch. Jitka Fikarová. 
Dne 20. 12. 2013 byla uzavřena Smlouva o dílo č. 2013/05/ORM/KK (1/2013) na 
zpracování územního plánu Čelákovic a Smlouva o dílo č. 2013/05/ORM/KK 
(1/2013) na zpracování vyhodnocení vlivů územního plánu Čelákovic na udržitelný 
rozvoj území.  
V roce 2014 byly projektantkou zpracovány Doplňující průzkumy rozbory jako 
podklad pro zadání územního plánu. 
 
 

1.2  Územně plánovací podklady 
 
Jako územně plánovací podklady pro pořízení územního plánu byly použity územně 
analytické podklady Středočeského kraje, územně analytické podklady správního 
území obce s rozšířenou působností MÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a jeho 
detašované pracoviště Praha, v jehož správním území se Čelákovice nacházejí. 
Dalším podkladem byly doplňující průzkumy a rozbory řešeného území zpracované 
projektantem v prosinci 2014. 
 
 

1.3 Mapové podklady 
 

ÚP je zpracován na podkladu digitální katastrální mapy, platné ke dni14. 9. 2015. 
 
 

1.4 Zadání 
 
Na základě územně plánovacích podkladů byl kvalifikovanou osobou k územně 
plánovací činnosti Ing. Ladislavem Vichem, ve spolupráci s určeným zastupitelem 
města Čelákovice, Ing. Petrem Studničkou, místostarostou města II, zpracován návrh 
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zadání územního plánu Čelákovic. Návrh zadání byl projednán podle § 47 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. Projednaný návrh zadání byl podle § 47 odst. 4 stavebního 
zákona předložen zastupitelstvu města ke schválení a schválen Zastupitelstvem města 
Čelákovice dne 24. června 2015 usnesením č. 5/2015/2.2. 
 
 

1.4 Návrh pro společné jednání 
 

Podle §50 odst. 1 stavebního zákona byl na základě schváleného zadání zpracován 
návrh územního plánu k projednání podle §50 stavebního zákona (návrh Územního 
plánu Čelákovic 12/2015). 
 
 
 
 

2. 
VYHODNOCENÍ SOULADU ÚP S NADŘAZENOU 

ÚZEMN Ě PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ A 
S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA  

 
 

2.1  Vyhodnocení souladu ÚP s politikou územního rozvoje a 
územně plánovací dokumentací vydanou krajem. 

 
 

2.1.1 Soulad s Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č.1 (PÚR 
ČR): 

schválenou usnesením vlády ČR č. 276 ze dne 15. 4. 2015 (PÚR ČR) 
 
Politikou územního rozvoje ČR jsou obce, spadající pod správního území obce  
s rozšířenou působností MÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, kam patří i město 
Čelákovice, součástí rozvojové oblasti OB1 Metropolitní rozvojová oblast Praha 
(článek (40).   
Zásadním rozvojovým předpokladem této oblasti, ovlivněné rozvojovou dynamikou 
hlavního města Prahy, je připojení na dálnice, rychlostní silnice, dokončení 
Silničního okruhu kolem Prahy, připojení na tranzitní železniční koridory a 
vysokorychlostní síť železnice. Tato teze má pro město Čelákovice zásadní význam 
v podobě nadmístních dopravních staveb silničních i drážních. 
 
Území města Čelákovice je dotčeno v PÚR ČR vymezenými koridory dopravní a 
technické infrastruktury, pro které je v rámci územního plánu Čelákovic nutno 
zajistit vymezení ploch a koridorů pro jejich lokalizaci.  
• Koridor vodní dopravy VD1 Labe: Pardubice–hranice SR (článek (123), 
vymezeným k zabezpečení splavnosti Labe jako vodní cesty mezinárodního 
významu. 
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• Koridor konven ční železniční dopravy C-E61 Děčín-Nymburk-Kolín  
(článek (88), který se týká tratě č.231 Lysá nad Labem –Kolín.   
• Koridor silni ční dopravy S8 Nymburk-Poděbrady-D11-Kolín (článek (117). 
• Energetický koridor E10 (článek (149), pro dvojité vedení 400 kV v trase 
Výškov-Čechy-střed.   
 
 
2.1.2 Soulad s dokumentací „Zásady územního rozvoje Středočeského kraje“, 
vydanou na základě usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje 4-20/2011/ZK ze 
dne 19.12.2011 formou opatření obecné povahy Čj. 000687/2012/KUSK, které 
nabylo účinnosti dne 22.2.2012 a ve zněné 1. aktualizace ze dne 27. 7. 2015. 

(dále jen ZÚR) 
 

Územní plán Čelákovic respektuje a svém řešení rozvoje zohledňuje priority 
Středočeského kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území. 
 
Město Čelákovice je dle ZÚR součástí rozvojové oblasti republikového významu 
„OB1 Praha“  (článek 10 odst.d). 
 
ZÚR stanovují tyto zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o 
změnách v území, týkající se území města Čelákovice (článek 11): 
- zlepšit vazby osídlení doplněním MÚK na stávající trase dálnice D11 – Nehvizdy, 
napojení Čelákovic (článek 11, odst. c.3), 
- rozvoj ekonomických aktivit soustřeďovat do ploch s vazbou na železnici (článek 
11, odst. d), 
- rozvoj bydlení orientovat do lokalit s možností kvalitní hromadné dopravy, zejména 
kolejové a s vazbou na sídla s odpovídající sociální infrastrukturou (článek 11,  
odst. h); 
- pro rozvoj bydlení sledovat možnosti transformace ploch v zastavěném území sídel 
a využití dosud volných ploch vymezených v zastavitelném území (článek 11,  
odst. i); 
- vytvářet podmínky pro rekreaci a to včetně potřeb obyvatel hl. m. Prahy (článek 11, 
odst. k); 
- chránit prostupnost krajiny, zejména zelené klíny, umožňující propojení s územím 
hl. m. Prahy a zelené prstence okolo měst (článek 11, odst. l); 
- chránit ve zvýšené míře pozitivní znaky charakteristik krajinného rázu a dotvářet 
krajinu s cílem zvýšení její estetické hodnoty a ekologické stability před 
nekoordinovanou výstavbou (článek 11, odst. o). 
 
Pro ÚP Čelákovic vyplývají ze ZÚR tyto úkoly (článek 12): 
- zpřesnit koridory dopravy, vymezené v ZÚR; 
- vymezit přeložky (zejména obchvaty) silnic nesledovaných v ZÚR pro potřeby 
zlepšení vazeb osídlení na nadřazenou silniční síť; 
- respektovat požadavky na ochranu krajiny a upřesnit vymezení skladebné části 
ÚSES. 
 
Čelákovice nejsou součástí Rozvojové osy republikového významu ani Rozvojové 
osy krajského významu, ani specifické oblasti republikového nebo krajského 
významu..  
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Město Čelákovice je v ZÚR vymezeno jako nižší významné centrum osídlení kraje 
(článek 64, odst. d). 
 
Do území města Čelákovice zasahují plochy a koridory dopravní a technické 
infrastruktury nadmístního významu a plochy regionálních či nadregionálních prvků 
ÚSES vymezené v ZÚR StřK: 
- doplnění MÚK na dálnici D11 - Nehvizdy jako VPS D135 (článek 117, odst. b), 
- zpřesnění železniční trati č. 231 Praha Vysočany – Lysá nad Labem jako 
koridor pro veřejně prospěšnou stavbu VPS D207 (článek 124), 
- vodní cesta v úseku Labe (VD1) na území Středočeského kraje Horní Počaply – 
Týnec nad Labem (článek 130), 
- koridor pro umístění stavby D135 – silnice II/245: napojení Čelákovic na dálnici 
D11 vč. nové MÚK na dálnici D11(článek 142, bod 107), 
- ZÚR stanovují u záměru veřejně prospěšné stavby D135 realizovat současně s 
novou MÚK na dálnici D11 navazující komunikace II. a III. tříd -obchvat sídla 
((článek 146),  
- koridor E10 pro vedení VVN 400 kV TR Výškov – TR Čechy Střed jako 
koridor pro veřejně prospěšnou stavbu E02 (článek 157) v šířce 600m (článek 159), 
- plochy a koridory nadregionálního a regionálního územního systému ekologické 
stability (článek 192 a 193) 

Nadregionální biokoridor NK10 „Stříbrný roh – Polabský luh“ 
Nadregionální biokoridor NK67 „Vidrholec – K68“  
Regionální biocentrum RC368 „Niva Labe u Čelákovic a Přerova“. 

 
ZÚR stanovují zásady pro zajištění ochrany a možný rozvoj v územích s přírodními, 
kulturními a civilizačními hodnotami, které svým rozsahem ovlivňují významné 
území kraje nebo mají národní či regionální význam. Na území města Čelákovice se 
nachází tyto přírodní hodnoty kraje (článek 197):  

Přírodní rezervace Hrbáčkovy tůně (celková rozloha 21 ha) 
Lokalita soustavy NATURA 2000 – Evropsky významná lokalita Káraný – 
Hrbáčkovy tůně (celková rozloha 380 ha). 

Vodohospodářsky významné území s velkými podzemními i povrchovými zdroji 
pitné vody – OP vodního zdroje Káraný do území Čelákovic nezasahuje.  
Zasahuje do něj území s přírodními léčivými zdroji – OP lázeňského zdroje Lázně 
Toušeň. 
ÚP Čelákovic respektuje ochranu výše uvedených přírodních hodnot, zabývá se 
ohranou říční nivy ve smyslu revitalizace územím protékajících toků a návrhem 
opatření k retenci vod v území.  
 
ZÚR vymezují pro účely řízení o vyvlastnění či zřízení překupního práva na  území 
města Čelákovice veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření v oblasti 
dopravy, technické infrastruktury a územního systému ekologické stability  
(článek 226). VPS jsou do návrhu ÚP převzaty a upřesněny. Jedná se o: 
• VPS D135 – Koridor silnice II/245: napojení Čelákovic na D11, včetně nové 
MÚK na dálnici D11. 
• VPS D207 – Koridor železniční tratě č. 231: Mstětice, Čelákovice, přeložka a 
rekonstrukce. 
• VPS E02  -Vedení VVN 400 kV - TR Výškov – TR Čechy Střed, posílení v celé 
délce.   
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• NK 10 nadregionální biokoridor „Stříbrný roh – Polabský luh“. 
• NK 67 nadregionální biokoridor „Vidrholec – K68“. 
• RC 368 regionální biocentrum „Niva Labe u Čelákovic a Přerova“. 
Pro účely vymezení ploch a koridorů veřejně prospěšných staveb se za součást stavby 
považují též zařízení a doprovodné stavby nezbytné k provedení stavby a k zajištění 
řádného užívání stavby, jako jsou zařízení staveniště, přípojky inženýrských sítí, 
příjezdové komunikace a napojení na komunikace nižšího řádu, doprovodná zařízení 
technické infrastruktury, doprovodné dopravní stavby ap., pokud nejsou samostatnou 
veřejně prospěšnou stavbou nebo veřejně prospěšným opatřením (článek 228). 
 
 ÚP Čelákovic splňuje požadavky ZÚR na koordinaci územně plánovací činnosti 
dotčených obcí při zpřesňování územního vymezení ploch a koridorů pro umístění 
těchto veřejně prospěšných staveb a opatření (článek 238): 
Veřejně prospěšné stavby: Doprava:  D135, D207. Technická infrastruktura: E02. 
Veřejně prospěšná opatření: ÚSES: NK10, NK67, RC368. 
 
 
 

2.2  Soulad ÚP s cíli a úkoly územního plánování, zejména s 
požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v 

území a požadavky na ochranu nezastavěného území. 
 
 
2.2.1 Vyhodnocení souladu s cíly územního plánování stanovených v § 18 
stavebního zákona: 
 
(1) a (2) ÚP Čelákovic vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný 
rozvoj území. V I. etapě navrženého rozvoje města jde především o doplňování  
a zkvalitnění stávající zástavby ve vymezeném zastavěném území na plochách 
přestavby. Vymezením zastavitelných ploch získává zástavba města kompaktní tvar. 
Navržená základní koncepce rozvoje města je zaměřena na vytváření předpokladů 
pro celkové zlepšení životní prostředí. Ochrana všech složek životního prostředí je 
zajištěna nejen respektováním podmínek, daných zvláštními předpisy, ale jde i nad 
jejich rámec, zejména v oblasti vodohospodářských opatření v zástavbě i v krajině.  
Předpoklad hospodářského rozvoje města skýtají stávající velké průmyslové areály 
města Čelákovice. ÚP územně stabilizuje stávající funkční průmyslové plochy  
a počítá s jejich mírným rozvojem. Nevyužívané plochy charakteru „brownfieds“ 
navrhuje k přestavbě na nové funkce. Dalším zdrojem hospodářského rozvoje jsou 
navržené plochy pro „lehký průmysl“, drobné podnikání a řemeslnou výrobu.  
Soudržnost společenství obyvatel je podpořena možností rozvoje různých forem 
bydlení, občanského vybavení, ochranou a kultivací veřejných prostranství, návrhem 
různých forem rekreace a sportovního vyžití.    
 
(3) ÚP Čelákovic koordinuje veřejné a soukromé záměry. V rámci zpracování 
návrhu územního plánu byly prověřovány všechny záměry na změny v území  
a na výstavbu, které MÚ Čelákovice obdržel od soukromých fyzických i právnických 
osob i samotné záměry města. V ÚP jsou  tyto záměry koordinovány a to s ohledem  
a respektováním veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů  
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a na požadavky uplatněné dotčenými orgány. Ochrana veřejných zájmů je 
konkretizována stanovenou základní koncepcí rozvoje území a koncepcí 
urbanistickou, uspořádáním krajiny i koncepcí veřejné infrastruktury, podmínkami 
využití ploch s rozdílným způsobem využití a podmínkami pro prostorové 
uspořádání území. 
 
(4) Členění území na plochy s rozdílným funkčním využitím je v ÚP navrženo  
s ohledem na ochranu a rozvoj přírodních, kulturních a civilizačních hodnot, včetně 
urbanistického a architektonického dědictví. Tento princip je promítnut  
do urbanistické koncepce, do koncepce veřejné infrastruktury a zejména do návrhu 
uspořádání krajiny.  
Navržené plochy přestavby významně zvýší hospodárné využití zastavěného území 
města. Zastavitelné plochy jsou navrženy ve dvou etapách, kde využití  ploch II. 
etapy  je podmíněno vyčerpáním ploch etapy I., z důvodu hospodárného postupu 
rozrůstání města na úkor volné krajiny. Výsledný návrh vytváří kompaktní podobu 
zástavby.       
 
(5) ÚP Čelákovic na základě posouzení stavu nezastavěného území  
a po vyhodnocení jeho přírodních hodnot v nezastavěném území vylučuje 
umisťování staveb a zařízení uvedených v §18, odst. (5) stavebního zákona, kromě 
výjimek stanovených jako funkce přípustná v kapitole 6.2 „Podmínky pro využití 
ploch s rozdílným způsobem využití a jejich prostorové uspořádání“ výrokové části 
územního plánu, článek (110), odst. d). 
 
 
2.2.2 Vyhodnocení souladu s úkoly územního plánování stanovených v § 19 
stavebního zákona: 
 
a)  ÚP je zpracován na základě zjištění a posouzení stavu území města, zejména 
pak na základě územně analytických podkladů a doplňujících průzkumů a rozborů. 
Zohledňuje přírodní, kulturní a civilizační hodnoty v území, stanovuje podmínky 
jejich ochrany a vytváří podmínky pro jejich rozvoj.   
 
b) Základní koncepce rozvoje území města a urbanistická koncepce je založena  
na těchto základních principech: 

1. Kultivace a ekonomické využití vnitřních částí zástavby města se zaměřením  
na  posílení rezidenční a rekreační funkce. Rozvojem je míněno zejména 
zkvalitnění všech složek života města, nikoli rozvoj plošný. 

2. Zohlednění rozdílu městského charakteru zástavby Čelákovic a venkovského 
charakteru okrajových částí Záluží a Sedlčánky. 

3. Upřesnění dopravních koridorů, vyplývajících z nadřazené ÚPD a zohlednění 
jejich dopadu na celkovou dopravní koncepci a urbanismus města, s cílem 
omezit průjezdnou dopravu v centru města. 

4. Zvýraznění polohy města na řece Labi, nábřeží je věnováno rozvoji sportu  
a rekreace. 

5. Vytváření podmínek pro trvalou obsluhu a činnost stávajících prosperujících 
průmyslových areálů, snižování dopadu výroby na obytné plochy.  

6. Opatření ve volné krajině za účelem snížení nadměrného zornění krajiny, 
vymezení systému ÚSES a krajinné zeleně, posílení retence srážkových vod 
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v krajině. 
 
c) V rámci zpracování návrhu územního plánu byla navrhovaná řešení 
prověřována a posuzována z hledisek veřejného zájmu na jejich provedení, jejich 
přínosy, problémy, rizika s ohledem na celkový každodenní život města, na životní 
prostředí, hydrologické poměry území, na veřejnou infrastrukturu a na její 
hospodárné využívání. 
 
d) Urbanistické a architektonické požadavky na využívání a prostorové 
uspořádání území a na jeho změny je navrženo v souladu s rozdílným charakterem  
v ÚP vymezených „lokalit“ (dílčích částí města).Navržené plochy přestavby  
a zastavitelné plochy zohledňují konkrétní podmínky území včetně jejich umístění ve 
struktuře města.  
 
e) Zastavitelné plochy jsou vymezeny ve dvou etapách výstavby. Plochy II. 
etapy představují největší zábory otevřené krajiny zemědělského půdního fondu  
pro zástavbu a jsou využitelné až po vyčerpání ploch I. etapy. Využití největší 
rozvojové plochy v lokalitě Krátká Linva je podmíněno zpracováním a vydáním 
regulačního plánu. 
 
g) Požadavek na vytváření podmínek pro snižování nebezpečí ekologických  
a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků je naplněn respektováním 
stanoveného záplavového území Labe a Výmoly a návrhem opatření pro zvyšování 
retenčních schopností území včetně revitalizace drobných vodních toků (Jiřinský, 
Čelákovický a Zálužský potok) a návrhem drobných vodních ploch.  
 
h) Podmínky k odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn vytváří ÚP 
jednak vymezením ploch pro průmysl, drobnou výrobu a služby, jednak posílením 
významu funkce rekreace a s ní spojeným  občanským vybavením. Plochy pro 
bydlení jsou v mnoha případech navrženy jako smíšené, kde lze umisťovat občanské 
vybavení, služby a podnikatelské záměry nerušící okolní obytnou zástavbu. Drobné 
podnikání a živnosti v místě bydliště vytváří nejstabilnější složku hospodářské 
stability. 
 
i) Pro celkovou revitalizaci a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení 
v Čelákovicích má zásadní význam navržená konverze nefunkčních průmyslových 
areálů, situovaných uvnitř městské zástavby (kovohutě, Čelákovická strojírenská). 
Přestavba těchto průmyslových ploch a jejich konverze pro nové funkční využití 
představuje zásadní změnu celkové urbanistické struktury vnitřní části města. 
 
j) Naplnění podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných 
rozpočtů na změny v území je dosaženo přednostním využitím ploch uvnitř zástavby 
/ploch přestavby) a vymezením zastavitelných ploch v návaznosti na zastavěné území 
města. Kromě ochrany nezastavěného území toto opatření směřuje k minimalizaci 
nákladů na zajištění souvisejících staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury. 
 
k)  Řešení ÚP Čelákovic nevyvolává potřebu územního vymezení ploch pro 
ochranu obyvatelstva dle § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění 
úkolů ochrany obyvatelstva. 
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l) ÚP Čelákovic navrhuje nutné asanační a rekultivační zásahy, a to asanací 
chátrajícího průmyslového areálu, území zatížených ekologickou zátěží – 
kontaminací půdy a asanací nutných k zajištění realizace navržených záměrů ÚP: 

1. ASA1: asanace průmyslového areálu podniku Čelákovická strojírenská, 
včetně odstranění ekologické zátěže – kontaminace půdy. 

2. ASA2: asanace zahradních chatiček a skleníku. 
3. ASA3: asanace 30ti stávajících řadových garáží. 
4. ASA4: asanace ploch bývalé skládky včetně odstranění ekologické zátěže  

- kontaminace půdy. 
 
m) ÚP respektuje podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních 
předpisů. Řešení ÚP Čelákovic nevyvolává potřebu návrhu kompenzačních opatření, 
vyjma náhradní výstavby garáží, asanovaných z důvodu nové komunikace (ASA3), 
významné pro dopravní obsluhu města. 
 
n) ÚP Čelákovic nenavrhuje nové plochy pro využívání přírodních zdrojů. 
Stávající zdroj léčebných peloidů Labiště a jeho ochranná pásma je návrhem ÚP 
respektován. 
 
 
 
2.3  Vyhodnocení souladu ÚP s požadavky stavebního zákona a jeho 

prováděcích předpisů 
 
Územní plán Čelákovic splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a jeho 
prováděcími předpisy. Je zpracován a byl pořizován v souladu s cíli a úkoly 
územního plánování stanovenými v § 18 a 19 stavebního zákona (viz předchozí 
kapitola odůvodnění). 
Splňuje požadavky na obsah územního plánu a jeho odůvodnění stanovené v § 43 a 
54 stavebního zákona a v příloze č.7 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž splňuje požadavky 
Vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 
pozdějších předpisů.  
V souladu s § 158 stavebního zákona byl zpracován fyzickou osobou, která má 
oprávnění k výkonu vybraných činností ve výstavbě (zpracování ÚPD) podle 
zvláštního právního předpisu (zákon č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů). 
V souladu s § 6 odst. 2 a s § 24 odst. 1 stavebního zákona je pořizovatelem Městský 
úřad Čelákovice, který zajistil výkon územně plánovacích činností na základě 
smlouvy  
s fyzickou osobou, splňující kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovacích 
činností, kladené na úředníky obecních úřadů ustanovením § 24 odst. 2 stavebního 
zákona.  
Při projednávání jednotlivých fází pořizování územního plánu bylo postupováno  
v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy, jak vyplývá z kapitoly  
1. odůvodnění. 
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2.4 Soulad ÚP s požadavky zvláštních právních předpisů  

 
ÚP Čelákovic zohledňuje vstupní limity využití území a splňuje požadavky 
zvláštních právních předpisů, vymezujících územní plánování. 
Území města Čelákovice se týkají tyto limity využití dle zvláštních předpisů: 
 
 
2.4.1 Požadavky zvláštních právních předpisů v oblasti ochrany kulturních a 
civilizačních hodnot: 
 
a) Kulturní nemovité památky : na území města Čelákovice jsou evidovány 

památky, zapsané ve Státním seznamu nemovitých památek: 
 
v k.ú. Čelákovice 
Číslo rejstříku ID Reg. čp. Památka Umístění 

18352 / 2-2031 129057  
kostel Nanebevzetí 
P. Marie 

S okraj obce, na mírném 
návrší 
  

32295 / 2-2036 143857  krucifix  při radnici čp. 1 

18840 / 2-2035 129567  
socha sv. Jana 
Nepomuckého 

proti čp. 109 

27517 / 2-4123 138762 čp.1 radnice Náměstí 5. května 
28470 / 2-2034 139781 čp.455 děkanství  
16217 / 2-4124 126754 čp.1200 vila  
33231 / 2-2032 144865  tvrz  
• Kostel Nanebevzetí P. Marie – románský kostel, postaven na přelomu 12. a 13. 

stol.. V letech 1712 – 1713 byl barokně rozšířen. 
• Radnice – novobarokní stavba z r. 1911 slouží dodnes svému účelu jako Městský 

úřad Čelákovice. 
• Tvrz  - středověká stavba byla r. 1579 renesančně upravená. Budova slouží jako 

městské museum. 
• Budova děkanství je z roku 1780. 
 
v k.ú. Sedlčánky: 
Číslo rejstříku ID Reg. čp. Památka Umístění 

26957 / 2-2782 138169  
kaple sv. Jana 
Křtitele 

náves 

19727 / 2-2783 130513  boží muka Z od vsi 

104289 
7115397
73 

čp.45 škola Mírové nám. 

 
v k.ú. Sedlčánky- Císařská kuchyně: 
Číslo rejstříku ID Reg. čp. Památka Umístění 

15297 / 2-2784 125768 48 kaple sv.Václava Při silnici k Přerovu 
v k.ú. Záluží: 
Číslo rejstříku ID Reg. čp. Památka Umístění 

40340 / 2-4125 152400  sýpka Vořechovka 
 
Památky jsou považovány za významné stavby města. Tomu odpovídá způsob jejich 
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využití a údržby. ÚP Čelákovic vytváří podmínky pro zachování a vhodné využití 
stávajících evidovaných nemovitých památek v k.ú. Čelákovice a Sedlčánky, jejich 
stávající využití se  nemění. Původní památkově chráněný objekt v k.ú. Záluží  - 
sýpka v ulici Vořechovka již neexistuje 
 
b) ÚP respektuje skutečnost, že celé území města je vedeno Národním památkovým 
ústavem jako archeologické naleziště. V katastrech města byly archeology objeveny 
halštatské a laténské hroby a sídliště. 
 
 
2.4.2 Požadavky zvláštních právních předpisů v oblasti ochrany životního 

prostředí: 
a) V souladu s požadavky zákona č. 201/2012 Sb., budou v nově navrhovaných 

lokalitách pro výstavbu použity pro vytápění ekologické zdroje. Za hlavní topné 
médium je považován STL plynovod. 

b) ÚP nenavrhuje nová protihluková opatření v podobě staveb. K částečnému 
odclonění zástavby od dopravních staveb přispějí navržené plochy ochranné a 
izolační zeleně („ZO“) podél silničních tahů a železničních tratí. 

 
 
2.4.3  Požadavky zvláštních právních předpisů v oblasti ochrany přírody a 
krajiny:  
a) Evropsky významná lokalita systému NATURA. EVL CZ0214007 „Káraný – 

Hrbáčkovy tůně“, vyhlášena nařízením vlády č. 132/2005 Sb. na ploše o celkové 
rozloze 348,0814 ha a v řešeném území zasahuje do k.ú. Sedlčánky. Jedná se o 
lužní komplex na obou stranách Labe mezi Čelákovicemi a Přerovem nad 
Labem. Tůně na levém břehu Labe mezi Přerovem nad Labem a Sedlčánkami 

b) Přírodní rezervace „Hrbáčkovy tůně“  a OP rezervace, zřízena vyhláškou 
Okresního národního výboru Praha - východ č.j 03 209072 88 ze dne 24.6.1988 a 
vyhláškou Okresního úřadu Nymburk ze dne 23.6.1989, v r. 1992 Vyhláškou 
MŽP ČR. Je vymezena na ploše 12,02 ha, v řešeném území zasahuje do k.ú. 
Sedlčánky. Hlavním motivem ochrany je zachování ekosystému labských ramen 

c) Registrované významné krajinné prvky:  
v k.ú. Sedlčánky: 
(registrováno Okresním úřadem Praha-východ Vyhláškou č.j. 4/ŽP/94 ze dne 1. 
6. 1994) 
• VKP 1 „Labíčko“ – jedna ze soustav Hrbáčkových tůní, cenná genofondová 
plocha, CHPV, bohaté pobřežní porosty. Jedná se o vodní plochu na p.č. 886/13. 
• VKP 12 „Břehové porosty Výmoly“ – drobné lesní a vodní pozemky v okolí 
Výmoly , na p.č. 559, 552, 556, 726, 545, 486/2, 490/3, 551, 757 a 708. 
• VKP 13 „Tůň Kozí chlup“ – na území města Čelákovice se jedná o tři 
lokality na levém břehu Labe, další ze soustav Hrbáčkových tůní. 
• VKP 14 „Tůň Hrad a drobné tůňky“ 
• VKP 15 „Odvodňovací systém“, Poltruba, (pro tento VKP nebyla 
zpracovateli poskytnuta  Vyhláška). 
v k.ú. Záluží: 
(registrováno Okresním úřadem Praha-východ Vyhláškou č.j. 8/ŽP/94 ze dne 1. 
6. 1994) 
• VKP 3 „Kopec Šibeňák“ – trvalý travní porost v drnovém zápoji. 
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• VKP 22 - malý remíz na vyvýšenině mezi Mochovem a Nehvizdy. 
d) Registrované památné stromy: 

• v k.ú. Čelákovice, parcela č. 686/1 (za OC Albert) 
• javor mléč, 2ks 
• lípa malolistá , 1 ks 
• v k.ú. Čelákovice – před vchodem do děkanského kostela, parcela č. 

1580 
• lípa srdčitá, Tilia Cordata – 1ks, soliter 
• v k.ú. Čelákovice, parcela č. 1587/1 
• jinan dvoulaloční, Gingo biloba – 1ks 
• v k.ú. Záluží – lípa u zvoničky , parcela č. 241/1 
• lípa srdčitá, Tilia Cordata – 1ks, soliter 
• v k.ú. Sedlčánky, parcela č. 444/7 
• „Čelákovický dub“ – 1ks, soliter 

e) Zákonem č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších 
předpisů jsou jako významné krajinné prvky chráněny veškeré pozemky vedené 
jako plochy lesní a vodní. 

f) OP lesa 50 m od okraje pozemků určených k plnění funkce lesa.  
g) Prvky Územního systému ekologické stability (ÚSES):  

• Nadregionální biokoridory NK 10 a NK 67 
• Regionální biocentrum RC č. 368 „Niva Labe u Čelákovic a Přerova“. 

 
 
2.4.4  Požadavky zvláštních právních předpisů v oblasti vodního hospodářství: 
a) OP přírodních léčivých zdrojů peloidů a vod lázeňského místa Lázně Toušeň II. 

stupně. 
b) OP přírodního léčivého zdroje peloidu Labiště lázeňského místa Lázně Toušeň I. 

a II. stupně. 
c) Záplavová území řeky Labe a řeky Výmola – stoletá záplava Q100 a aktivní zóna 

záplav. 
d) Stávající protipovodňové opatření – zdymadla Čelákovice. 
e) Prevence před povodněmi je v ÚP řešena systémem opatření k retenci vody 

(suchých poldrů, retenčních průlehů a úpravami toků potoků). 
 
 
2.4.5  Požadavky zvláštních právních předpisů v oblasti dopravy: 
a) OP komunikací II. a III. třídy mimo zastavěné území města (15m od osy krajního 

pruhu). 
b) OP železniční dráhy (60m od osy krajní koleje) a OP vlečky (30m od osy krajní 

koleje). 
 
 
2.4.6  Požadavky zvláštních právních předpisů v oblasti technické 
infrastruktury:  
a) OP vodovodních a kanalizačních řadů: 

DN 500 a více  2,5 m 
do DN 500 včetně 1,5 m 

b) OP nadzemního elektrického vedení VVN a VN a transformační stanice: 
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vedení VVN 400 kV  20 (25) m od krajního vodiče 
vedení VVN 200 kV 15 (20) m od krajního vodiče 
vedení VVN 110 kV 12 (15) m od krajního vodiče 
vedení VN 22 kV 7 m, 10 m od krajního vodiče 
trafostanice 22 kV 1 m, 2 m, 7 m, 20 m, 30 m dle typu a doby vzniku 

c) OP kabelového vedení VN  1 m 
d) OP vysokotlakých a  středotlakých plynovodů: 

VVTL a VTL plynovodu  4 m 
VTL regulační stanice plynu 4 m 
STL plynovodu   1 m v zastavěném území 

e) Bezpečnostní pásma vysokotlakých plynovodů a regulačních stanic plynu: 
VVTL DN 1000, DN 900  200 m (vzniklé do 3. 7. 2009) 
VVTL plynovodu DN 500  150 m (vzniklé do 3. 7. 2009) 
VTL plynovodu DN 100  15 m (vzniklé do 3. 7. 2009) 
VTL plynovodu DN 500  30 m (vzniklé od 4. 7. 2009) 
VTL regulační stanice  10 m 

f) OP dálkových sdělovacích a optických kabelů 1,5 m 
g) Radioreléové trasy  
h) OP sdělovacího kabelu armády ČR  
 
 
2.4.7  Požadavky zvláštních právních předpisů – vydaná územní rozhodnutí: 
V době zpracování ÚP Čelákovic byly evidována územní rozhodnutí: 
• ÚR č.j. MUC/10546/2012 ze dne 11.10.2012, Optimalizace trati Lysá nad Labem 

– Praha Vysočany 
• Obchvat města, ÚR č.j. 1231 ze dne 28.8. 2007, „Silnice II/245 Čelákovice – 

obchvat“. 
• ÚR č.j. MUC/03917/2014 ze dne 15.4.2014, Bytový dům. 
• ÚR ze dne 31.7.2013, Obytný soubor V Prokopě. 
 
 
2.4.8  Požadavky zvláštních právních předpisů v oblasti požární a civilní obrany 
a na obranu státu 
a) Navržené místní obslužné komunikace jsou průjezdné pro techniku zajišťující 

požární zásah a záchranné práce s možností odjezdu nebo s místy pro její otáčení. 
b) Je řešeno zásobování požární vodou dle požadavku § 41 odst.1 písmeno b) 

vyhlášky č.246/2001 Sb. 
c) OP vojenského letiště Kbely. 
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3. 
VYHODNOCENÍ VLIV Ů ÚP NA UDRŽITELNÝ 

ROZVOJ ÚZEMÍ V ČETNĚ VÝSLEDK Ů 
VYHODNOCENÍ VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ  

 
Bude předmětem samostatné části ÚP Čelákovic. 
 
 
 
 

4. 
VYHODNOCENÍ VSTUPNÍCH POŽADAVK Ů NA 

ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU, ŠIRŠÍ VZTAHY  
 
 
4.1 Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších 
vztahů v území: 
 
 
4.1.1 Řešené území 
Řešeným územím územního plánu Čelákovic (dále jen ÚP) je celé území města 
Čelákovice v rozsahu katastrálních území  Čelákovice,  Sedlčánky  a Záluží u 
Čelákovic, o celkové rozloze 1.587,4 ha (dále také jen „řešené území“).  
Jednotlivé katastry mají rozlohu:  

774 979 Čelákovice,     rozloha 897,8 ha 
619 213 Sedlčánky (Císařská Kuchyně),  rozloha 464,2 ha 
619 230 Záluží u Čelákovic,    rozloha 225,4 ha 

Počet obyvatel k 1.1.2015 činí 11 359 osob. 
Hranice města Čelákovice jsou vymezeny hranicemi se sousedními k.ú. : 

767 859 Lázně Toušeň 
792 764 Mstětice 
702 404 Nehvizdy 
788 490 Kozovazy 
698 067 Mochov 
735 035 Přerov nad Labem 
689 505 Lysá nad Labem 
708 020 Káraný 

Pověřeným úřadem pro územně plánovací činnost je MÚ Brandýs nad Labem – Stará 
Boleslav a jeho detašované pracoviště Praha.   
 
 
4.1.2  Koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území: 
ÚP zohledňuje prvky nadmístního významu, vymezené na území Čelákovic 
nadřazenou územně plánovací dokumentací „Politika územního rozvoje ČR“ a 
„Zásady územního rozvoje Středočeského kraje“. V případě dopravních staveb je 
jejich poloha a vymezení,  upřesněna tam, kde je pro tyto stavby již vydané územní 
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rozhodnutí, a to v souladu s jejich vymezením v sousedních obcích. Tam, kde 
k územnímu rozhodnutí nedošlo, jsou koridory upřesněny, případně ponechány 
v původní šíři. ÚP Čelákovic vymezuje prvky nadmístního významu takto: 
a) Koridor konvenční železniční dopravy C-E61 – optimalizace trati č.231 v úseku 

Praha Vysočany – Lysá nad Labem. Koridor je zpřesněn dle dokumentace 
k územnímu rozhodnutí a je vymezen jako veřejně prospěšná  stavba WD1.1-3. 

b) Koridor silniční dopravy D135 – přeložka silnice II/245, napojující město 
Čelákovice na dálnici D11 v prostoru MÚK Nehvizdy. Koridor je upřesněn, trasa 
silnice je vedena ve 2 variantách. Varianta 2 vyžaduje změnu ÚP Nehvizdy. 
Koridor je vymezen jako veřejně prospěšná  stavba WD2. 

c) Jižní obchvat města, silnice III. třídy jako součást napojení Čelákovic na 
nadřazený dopravní tah D11. Koridor je zpřesněn dle dokumentace k územnímu 
rozhodnutí a je vymezen jako veřejně prospěšná  stavba WD3. 

d) Koridor vodní dopravy VD1 v úseku Labe Horní Počaply – Mladá Boleslav. 
Stavba na vodním toku Labe - zdymadla Čelákovice je vymezena jako veřejně 
prospěšná  stavba WD4. 

e) Energetický koridor „E-2“ pro vedení ZVN 400 kV v trase TR Výškov – TR 
Čechy Střed. Koridor je ponechán v původní šíři a je vymezen jako veřejně 
prospěšná  stavba WT16. 

f) ÚP zpřesňuje vymezené nadregionální prvky ÚSES a vymezuje prvky ÚSES na 
lokální úrovni. Lokální ÚSES je koordinován s územními plány sousedních obcí. 
Řešené území přesahují tyto prvky ÚSES: 

1. NK 10 Stříbrný roh - Polabský luh, 
2. NK 67 Vidrholec - K68 (Břehové porosty Výmoly), 
3. RC 368 Niva Labe u Čelákovic a Přerova, 
4. LBK 2 Jiřinský potok, 
5. LBK 5 Ke Střelnici, 
6. LBK 7 Toušeň. 

 
 
 
4.2 Výčet záležitostí nadmístního významu (§ 43 odst. 1 stavebního 
zákona), které nejsou řešeny v ZÚR Stř.K:  
 
ÚP navrhuje nad rámec řešeného území stavbu nového vodojemu VDJ „Čelákovice 
II“ v četně nové trasy přívodního a zásobovacího řadu pitné vody od vodovodního 
přivaděče Káraný – Praha do Čelákovic. Záměr je umístěn v k.ú. Mstětice a Lázně 
Toušeň. 
 
 
 
4.3  Vyhodnocení splnění požadavků zadání: 
 
4.3.1 Požadované mapové podklady 
ÚP Čelákovic je zpracován na podkladu digitální katastrální mapy, platné ke dni 14. 
9. 2015, v požadovaném měřítku 1:5.000. 
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4.3.2 Vymezení zastavěného území 
Vymezení zastavěného území je provedeno ke dni 1. 10. 2015 v rámci zpracování 
ÚP. Celková plocha zastavěného území činí 465,77 ha. Hranice zastavěného území je 
vyznačena ve všech výkresech grafické části ÚP. 
 
 
4.3.3 Vyhodnocení požadavků obce k řešení v územně plánovací dokumentaci. 
(bod 4 zadání): 
Projektantovi byla pro účely zpracování ÚP Čelákovic předána tato stávající územně 
plánovací dokumentace města: 

Změna č.1 ÚPSÚ města Čelákovice, 02/2004, Ing.arch. J. Danda. 
Změna č.2  ÚPSÚ města Čelákovice, 04/2008, Ing.arch. J. Danda. 
Změna č.3  ÚPSÚ města Čelákovice, 04/2009, Ing.arch. J. Danda. 
ÚPSÚ Města Čelákovice - Právní stav po 1., 2. a 3. změně ÚPSÚ, 02/2014,  
Ing.arch. J. Danda. 

(Původní ÚPSÚ Čelákovice ze dne 19. 9. 1994 není na MÚ Čelákovice k dispozici.) 
 
• Vyhodnocení zastavitelných ploch ÚPSÚ: 
ÚP Čelákovic na navazuje celkovou koncepci stávajícího ÚPSÚ a ve většině případů 
přejímá dosud nevyužité zastavitelné plochy v ÚPSÚ navržené.  
Některé z těchto ploch se však z hlediska současného nazírání na územní rozvoj 
města jeví problematické a jsou návrhem ÚP přehodnoceny, resp. do návrhu ÚP 
Čelákovic převzaty nejsou. Jedná se zejména o plochy  výroby VN, vytvářející 
prstenec mezi městem a krajinou na jižním okraji města a o plochy pro nové 
zahrádkářské a chatové kolonie v Sedlčánkách.  
Navrhované plochy pro výrobu VN v Záluží „U sušičky“ jsou ve střetu s koridorem 
konvenční železniční dopravy C-E61 – optimalizace trati č.231; a byly vypuštěny 
z tohoto důvodu. 
Nad rámec těchto ploch navrhuje ÚP Čelákovic pouze drobné a z hlediska záboru 
volné krajiny marginální plochy  v lokalitě Mezi tratěmi. 
 
• Vyhodnocení jednotlivých požadavků zadání, bodu 4 zadání: 
a) prověřit využití stávajících ploch, zejména průmyslových a jejich vztah s okolím:  
Stávající průmyslové plochy jsou zachovány všude, kde jsou v souladu s vymezenou 
funkcí (průmyslová výroba) využívány. V případech areálů, kde byla výroba 
ukončena a nový majitel hledá pro areál nové, dosud neujasněné využití (kovohutě), 
nebo v případě areálů charakteru „brownfields“ (Čelákovická strojírenská) jsou tyto 
areály navrženy k přestavbě. 
b) pro všechny oblasti zahrádek vypracovat regulativ: 
Plochy zahrádkářských kolonií jsou tam, kde ve skutečnosti jde o chatovou osadu 
vymezeny v souladu se skutečností jako plochy pro individuální rekreaci (Nábřeží, u 
lávky, u zdymadel, lokalita Zájezd), částečně jsou navrženy jako plochy přestavby  
pro plochy smíšené obytné (Nedaniny, plochy přestavby P21, P14a ). Tam, kde jsou 
zachovány, pro ně platí regulativy, vztažené k takto vymezené funkci v kapitole 6.2 
„Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití“ ÚP Čelákovic. 
c) stanovit plochy pro výstavbu podmíněnou regulačním plánem; 
ÚP Čelákovice vymezuje jednak plochy podmíněné územní studií a plochy 
podmíněné regulačním plánem. Plochy jsou vymezeny v grafické části ÚP, ve 
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výkrese B.1 „Výkres základního členění území“. Zpracováním a vydáním 
regulačního plánu jsou podmíněny plochy v lokalitě Krátká Linva. 
d) prověřit ukončení zástavby (hranice zastaveného území), zejména v oblasti mezi 
Čelákovicemi a Sedlčánkami; 
Oblast mezi Čelákovicemi a Sedlčánkami je vymezena jako nezastavitelná.  
e) prověřit možnost asanace průmyslových zón; 
K asanaci je vymezen průmyslový areál podniku Čelákovická strojírenská v ulici 
Stankovského (ASA 1). 
f) prověřit možnost využití břehového prostoru Labe a mlýnského náhonu pro 
umístění přístaviště pro rekreační plavbu a související vybavenost (restaurace, 
sportoviště…); 
Záměr je zapracován jako plocha přestavby P20 pro sport a rekreaci – přístaviště 
včetně souvisejících dopravních vazeb (odstranění stávajícího mostního objetu). 
g) prověřit možnosti oddělení rozvojové plochy Krátká Linva  
od průmyslového areálu; 
V lokalitě Krátká Linva je vymezena páteřní místní komunikace s liniovou zelení 
L10. Plochy pro budoucí smíšenou zástavbu městského charakteru Z23 jsou 
vymezeny jako II. etapa výstavby a jejich uspořádání bude řešeno požadovaným 
regulačním plánem. 
h) prověřit možnosti využití plochy v oblasti dělnických domků u Kovohutí; 
Oblast dělnických domků je vymezena jako stávající obytné území (bydlení 
v rodinných domech BI). Úpravy na stávajících místních inženýrských sítích 
nespadají do řešení ÚP. Celkovou revitalizaci „dělnických domků“ lze a je nutno 
řešit společně s plochou přestavby P21, a to včetně veřejné a technické infrastruktury. 
i) prověřit možnosti zřízení ploch pro snížení rizika záplav a povodní – suchých 
poldrů; 
Problematikou snížení rizika záplav se zabývá kapitola  5.3 „Protierozní opatření, 
ochrana před povodněmi“ ÚP Celákovic, která obsahuje i návrh umístění a řešení 
suchých poldrů. 
j) prověřit možnosti pro umístění víceúčelových parků; 
K tomuto účelu vymezuje ÚP plochy „rekreace na plochách přírodního charakteru“, 
charakteru pobytových luk a městského lesoparku ZR1 a ZR2. Dále je pro tento účel 
vymezena plocha veřejné zeleně u přístaviště ZV1. 
k) prověřit potřebu a možnost umístění multifunkční budovy sloužící volnočasovým 
aktivitám (kino, divadlo…); 
Budovu je možné umístit v rámci vymezených ploch pro městskou občanskou 
vybavenost (OM), např. v plochách P5, P7, P8 nebo v plochách smíšených obytných 
(SC, SM), např. v plochách P21, P14a neboZ22. 
l) prověřit možnost založení souvislého prstence vzrostlé zeleně kolem jednotlivých 
sídel; 
ÚP navrhuje zeleň sídelní i krajinou, a to plošnou i liniovou. „Prstenec“ je navržen 
zejména na přechodu zástavby do krajiny v lokalitě Jiřina. 
m) vymezit nové plochy pro zeleň; 
Dtto bod l) 
n) rozvoj bydlení bude podpořen odpovídající občanskou vybaveností a službami; 
Toto konstatování je v ÚP řešeno jednak vymezením ploch pro občanskou 
vybavenost a to městskou (OM) i komerční (OK) , jednak je považováno za 
samozřejmé umísťovat občanskou vybavenost a služby do ploch obytných, zejména 
do ploch smíšených (OC, OM, OV). 
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o) prověřit vhodnost využití plochy vymezené ulicemi Stankovského, U Kapličky,  
Na Stráni a průmyslovým areálem Demoautoplastu pro průmysl. 
Plocha je vymezena v souladu se stávajícím využitím pro městskou vybavenost, 
bydlení a „lehký průmysl“. 
 
 
4.3.4 Vyhodnocení požadavků zadání na základní koncepci rozvoje území (bod 
5 zadání): 
 
a) Vyhodnocení požadavků na urbanistickou koncepci: 
V ÚP jsou vymezeny plochy stabilizované, plochy přestavby a zastavitelné plochy. 
Pro potřebu stanovení urbanistické koncepce je území města členěno na plochy podle 
stávajícího nebo požadovaného způsobu využití na „plochy s rozdílným způsobem 
využití“. Využití ploch je stanoveno v kapitole 6.2 „Podmínky pro využití ploch  
s rozdílným způsobem využití“.  
Způsob využití ploch s rozdílným způsobem využití je stanoven ve většině případů  
v souladu s § 4 až 18 popř. 19 Vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 
využití území, ve znění pozdějších předpisů. S ohledem na specifické podmínky a 
charakter území je použito podrobnější členění ploch. Plochy sídelní a krajinné 
zeleně  jsou vymezeny nad rámec Vyhlášky. 
Pro plochy s rozdílným způsobem využití jsou stanoveny podmínky s určením 
hlavního využití, přípustného, popř. podmínečně přípustného a nepřípustného využití 
a stanoveny podmínky jejich prostorového uspořádání.  
Jsou stanovena Místa krajinného rázu a základní podmínky jejich ochrany. 
Je stanoveno pořadí změn v území, resp. I. a II. etapa využitelnosti zastavitelných 
ploch. 
Jsou vymezeny významné stavby a stavební parcely, pro které může zpracovávat 
architektonickou část projektové dokumentace pouze autorizovaný architekt. 
 
b) Vyhodnocení požadavků zadání na koncepci dopravní infrastruktury: 
• je navržena koncepce veřejné dopravní infrastruktury města; 
• plánované jižní komunikační propojení zastavěných částí města v lokalitě Krátká 

Linva (jižní obchvat města) je vymezeno v souladu s vydaným územním 
rozhodnutím  a navrženo jako  II. etapa výstavby; 

• ÚP zapracovává a zohledňuje zpřesnění železničního koridoru Optimalizace trati 
Lysá nad Labem-Praha-Vysočany na základě zpracovaných dokumentací pro 
územní řízení staveb a vymezuje koridor jako veřejně prospěšné stavby VPS 
WD1.1-3; 

• je navržena obnova propojení ulice Stankovského se silnicí II/245 (Toušeňská)  
na západním okraji města v historické trase jako pomyslná brána do města v těsné 
blízkosti významné architektonické a kulturní památky: Volmanovy vily; 

• dopravní obsluha ploch v prostoru před bývalým areálem Kovohutí je navržena   
- viz dopravní obsluha plochy P21. Cyklistická doprava, směřující na novou 
lávku přes Labe bude vedena po navržené místní komunikaci k lávce, mimo 
průmyslový areál firmy AMIRRO. Se samostatnou cyklistickou stezkou se 
neuvažuje; 

• parkování vozidel ve vazbě na přednádražní prostor je navrženo na plochách Z10 
(víceúčelový obchodní zařízení a parking) a Z10 (parkovací dům za tratí). 
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Parkování pro sídliště V Prokopě je výhledově nutné zajistit přestavbou 
stávajících garážových dvorů na objekty hromadného parkování; 

• plochy veřejného parkování jsou doplněny v ploše Z11 a P12. Je respektován 
záměr na nové parkovací plochy u sportovního areálu v Čelákovicích; 

• jsou vymezeny plochy pro výstavbu přístaviště osobních a sportovních lodí  
v mlýnském náhonu a na řece u lávky pro pěší; 

• podél řeky Labe je vedena pěší a cyklistická trasa, řeka je chápána jako zelená osa 
města, na kterou jsou vázány rekreační a sportovní aktivity. Cyklistická trasa 
podél řeky je doplněna lehkými mostními objekty přes slepá ramena řeky; 

• cyklistické trasy jsou navrženy v souladu s generelem cyklistické dopravy a 
doplněny novými trasami na území města Čelákovic. Trasy jsou vedeny částečně 
po místních komunikacích, částečně po stávajících i navržených obslužných a 
pěších cestách; 

• je navržena obnova původních, dnes nefunkčních pěších cest v krajině; 
• jsou navrženy dvě hlavní pěší osy pro zprůchodnění města a jeho propojení do 

krajiny v severojižním směru, a to v Čelákovicích a v prostoru mezi 
Čelákovicemi a Sedlčánkami. Propojení Čelákovice – Záluží je řešeno novou 
obslužnou komunikací z obchodní zóny přes lokalitu „Střelnice“. 

 
c) Vyhodnocení požadavků zadán na koncepci technické infrastruktury: 
• V ÚP Čelákovic jsou respektována stávající zařízení technické infrastruktury, 

navrhovaný rozvoj technické infrastruktury odpovídá cílové demografické bilanci 
pro výhledový stav v návrhovém období 14.000 obyvatel. V základních 
principech je zachována dosavadní koncepce technické infrastruktury dle 
stávajícího ÚPSÚ; 

• umístění nového vodojemu, který kapacitně zajistí stoupající potřebu pitné vody 
pro město je navrženo v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací mimo 
řešené území, v k.ú. Mstětice a Lázně Toušeň. Zásobení Záluží pitnou vodou je 
navrženo z nového vodojemu Čelákovice II.; 

• je řešeno zásobování nově vymezených zastavitelných ploch pitnou vodou  
i základní koncepce zajištění požární vody; 

• likvidace splaškových je v celém území navržena se zaústěním na centrální ČOV 
města. Kapacitu ČOV je navrženo navýšit. V zastavitelných plochách je navržena 
kanalizace oddílná, jsou navrženy nové páteřní stoky kanalizace dešťové; 

• energetická koncepce je založena na použití STL plynu jako hlavního média pro 
potřeby vytápění a ohřevu teplé vody, a to i v navržených zastavitelných 
plochách; 

• ÚP respektuje energetický koridor, vedený v nadřazené územně plánovací 
dokumentaci kraje jako veřejně prospěšnou stavbu E02 pro vedení VVN 400kV 
TR Výškov – TR Čechy Střed v šířce koridoru 600 m; 

• jsou navrženy nové distribuční podzemními kabely VN do území určených  
k rozvoji města včetně potřebných transformačních stanic; 

• stávající systém likvidace komunálního odpadu je zachován, nestanovují  
se požadavky na vymezení nových ploch pro likvidaci odpadu; 

• do ÚP jsou převzaty plochy občanského vybavení dle ÚPSÚ, zejména v lokalitě 
TOS, V Prokopě, nové plochy pro rozvoj občanského vybavení města jsou 
navrženy v lokalitách Centrum, Nábřeží a Krátká Linva; 
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• občanské vybavení okrajových částí města s individuální výstavbou bude řešeno 
v rámci obytných ploch; 

• jsou navrženy plochy sport a rekreaci i plochy pro rekreaci v přírodě  
pro volnočasové aktivity dětí, mládeže i seniorů; 

• veřejná prostranství v navržených lokalitách obecně řeší §7 a §22 Vyhlášky  
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 
pozdějších předpisů, které je nutno při podrobnějším řešení všech lokalit 
respektovat. Jako veřejná prostranství jsou rovněž vymezeny plochy pro umístění 
místních a obslužných komunikací nebo pro pěší a cyklistické komunikace; 

• územně rozsáhlejší lokality, ve kterých je předpoklad vzniku nových veřejných 
prostranství, jsou podmíněny zpracováním územní studie nebo regulačního plánu,  
kde budou veřejná prostranství vymezena. 

 
d) Vyhodnocení požadavků zadání na koncepci uspořádání krajiny: 
• ÚP navrhuje opatření pro zvýšení ekologické stability krajiny, retenci vody  

v krajině, i pro zvýšení schopnosti přírodního prostředí vyrovnávat se  
s extrémními vlivy, zejména s bleskovou povodní. Nakládání se srážkami je 
v maximální možné míře řešeno jejich vsakováním a zpomalením odtoku; 

• ÚP zapracovává a upřesňuje nadregionální a regionální prvky Územního systému 
ekologické stability (ÚSES) a vymezuje prvky ÚSES na lokální úrovni,  
a to včetně tabulkové části ÚSES; 

• ÚP upřesňuje požadavky na vyloučení staveb z ploch nezastavěného území nad 
rámec § 18 odst. 5 stavebního zákona; 

• pro potřebu stanovení koncepce uspořádání krajiny je nezastavěné území města 
členěno na plochy s rozdílným způsobem využití. V krajině jsou navrženy  nové 
plošné i liniové prvky krajinné zeleně. Pro jednotlivé plochy jsou stanoveny 
podmínky s určením hlavního, přípustného a nepřípustného využití. 

 
 
 
4.4  Vyhodnocení návrhu územního plánu s požadavky na ochranu a 
rozvoj hodnot v území: 
 
Základní koncepce územního plánu je založena na ochraně stávajících civilizačních, 
kulturních a přírodních hodnot města Čelákovice a na jejich rozvoji.  
 
a. Ochrana a rozvoj kulturních a historických hodnot 
Stávající nemovité památky zapsané ve Státním seznamu nemovitých památek jsou 
považovány za významné stavby města. Jejich způsob využití se územním plánem 
nemění.  
Za významné kulturní a historické hodnoty v území je považováno historické 
centrum Čelákovic, vymezené v ÚP jako plochy smíšené obytné v centru 
města(„SC“), dále historická centra (návsi) Záluží a Sedlčánek. 
ÚP vymezuje další objekty a stavební parcely významné pro obraz sídla, pro které 
může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný 
architekt. 
Veřejná prostranství: Veřejná prostranství je nutno chápat jako jeden  
z nejvýznamnějších systémů města spolupodílející se na obrazu města a vytvářející 
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kvalitní společné prostory pro všechny jejich uživatele. Za významné kulturní  
a historické hodnoty v území je považováno historické centrum Čelákovic, vymezené 
v ÚP jako plochy smíšené obytné v centru města(„SC“), dále historická centra (návsi) 
Záluží a Sedlčánek. 
Hlavním veřejným prostranstvím města Čelákovice je Náměstí 5. května a přilehlé 
prostory. Jako další významná veřejná prostranství jsou územním plánem vymezeny: 

v Čelákovicích: 
- Kostelní ulice 
- Sady 17. listopadu 
- ulice Na Hrádku, park před městským muzeem a kostelem s městskou 

knihovnou 
- Masarykova ulice a přednádražní prostor 
- nábřeží Labe 
- prostor před hřbitovem včetně přístupové cesty s oboustrannou alejí 
- ulice Ruská v části města Jiřina 

v Záluží: 
- historická náves (vyžaduje revitalizaci) 

v Sedlčánkách: 
- Mírové náměstí 

Další významné objekty města: ÚP vymezuje další objekty a stavební parcely 
významné pro obraz sídla, a pro které může vypracovávat architektonickou část 
projektové dokumentace vypracovat jen autorizovaný architekt. 
Archeologické naleziště: Celé území města Čelákovice je vedeno Národním 
památkovým ústavem jako archeologické naleziště. V katastrech města byly 
archeology objeveny halštatské a laténské hroby a sídliště. 
 
b. Ochrana životního prostředí 
Ovzduší: Největším zdrojem emisí byl v minulosti provoz Kovohutí. Areál 
průmyslového podniku hutní výroby je situovaný uprostřed zástavby Čelákovic. 
Výroba kovohutí je ukončena a areál je navržen k celkové přestavbě. V ÚP se jedná  
o plochu přestavby P13, určenou pro „lehký průmysl“. Je však možné v budoucnu 
uvažovat o využití těchto ploch i pro jiný, městotvorný účel, např. pro víceúčelové 
multikulturní zařízení nebo i bydlení. Návrat těžkého průmyslu do této plochy uvnitř 
města je nevhodný. 
 
c. Ochrana a rozvoj přírodních hodnot území: 
Ochrana přírodních hodnot v území je zajištěna vymezením míst krajinného rázu, 
systémem ekologické stability krajiny a obecnou i zvláštní ochranou přírody a krajiny 
podle zákona č. 114/1992 Sb.  
Ochrana zemědělské půdy: zemědělská půda jako přírodní hodnota je zohledněna 
směřováním rozvoje města přednostně do ploch přestavby a vymezením 
zastavitelných ploch v přímé návaznosti na zastavěné území. Půdy I. třídy ochrany 
jsou dotčeny nadřazenými dopravními stavbami, jejichž poloha je dána nadřazenou 
územně plánovací dokumentací. 
 
d. Místa krajinného rázu 
-v zástavbě města je jako místo krajinného rázu vymezen „Veřejný prostor a zástavba 
ulic Kostelní a Na Hrádku“. Předmětem ochrany je příjemná prostorová kompozice 
veřejného prostranství v Kostelní ulici a prostranství před tvrzí a kostelem 
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Nanebevzetí P. Marie s původní nízkopodlažní zástavbou. 
- v krajině jsou vymezena místa krajinného rázu, která mají znaky a rysy, které jsou  
v rámci řešeného území jedinečné a tvoří jeho charakter. Navrženým rozvojem území 
musí být místa krajinného rázu respektována a nesmí dojít k významnému narušení 
nebo zhoršení jejich přírodních, kulturních a historických hodnot. 
Jako místa krajinného rázu jsou v otevřené krajině vymezeny: 

"Plochy vodního toku Labe" jako místo krajinného rázu krajiny rekreační. 
"Plochy lužních lesů a slepých ramen Labe" jako místo krajinného rázu 
krajiny přírodní. 
"Plochy mezi Čelákovicemi a Sedlčánkami" jako místo krajinného rázu 
čelákovické venkovské krajiny.  

Jako místa krajinného rázu jsou dále chápány všechny ostatní plochy smíšené 
nezastavěného území jako součást krajinného rázu krajiny polní. 
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5. 
ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU 

 
 
5.1 Odůvodnění celkové urbanistické koncepce: 
 
5.1.1 Charakter města 
Město Čelákovice je součástí osídlení východně od Prahy, charakteristické poměrně 
hustou sítí menších měst. Obcí s rozšířenou působností je pro Čelákovice Brandýs 
nad Labem – Stará Boleslav, vzdálené zhruba 7 km východně od Čelákovic. 
Město se rozkládá na levém břehu řeky Labe, v dojížďkové vzdálenosti metropole 
cca 30 km. 
Město Čelákovice je historicky specifické vlastním průmyslem s dostatečným počtem 
pracovních míst, je výborně vybaveno technickou infrastrukturou a má vlastní síť 
zařízení občanské vybavenosti, která se stále rozšiřuje. V posledních letech je 
posilována zejména funkce obytná, kdy hlavní roli sehrává přetrvávající migrace 
obyvatel Prahy do menších sídel. Zároveň s tím lze sledovat všeobecný nárůst 
intenzity kontaktů s hlavním městem. 
Čelákovice jsou progresivní město s mladou a vzdělanou populací.  
Po r. 2000 došlo k masivnímu nárůstu počtu bytových i rodinných domů a potažmo  
i obyvatel města. Tento dynamický růst má i své stinné stránky. Nová sídliště 
postrádají dostatek veřejných prostranství pro každodenní rekreaci obyvatel a pro hru 
dětí, prohlubuje se nedostatek parkovacích míst. Neustále je řešena otázka počtu míst 
ve školkách a školách. Do budoucna je třeba ustoupit z expanzní politiky města  
a ubírat se cestou kultivace a ekonomického využití vnitřních částí zástavby.  
Určitou hrozbu pro město představuje stav některých průmyslových areálů,  
ve kterých se nevyrábí (Kovohutě, Čelákovická strojírenská) nebo kde provozovatel 
plánuje odchod z Čelákovic (Demoautoplast). Aby se z  těchto areálů nestaly těžko 
korigovatelné brownfieldy, jsou ÚP navrženy k přestavbě. 
Architektonicko-urbanistická struktura zástavby města Čelákovice vykazuje 
rozmanitost co do typu, výšky, hustoty i charakteru staveb. Pro město je typické 
prolínání stavebních typů i funkcí. V sousedství 6-ti podlažního bytového domu stojí 
původní řadová zástavba domků z počátku minulého století. Vše však žije 
v simbióze, kterou sebou nese čas. 
 
 
5.1.2 Silné a slabé stránky města, problémy k řešení, příležitosti  
 
Silné stránky: 
1. Fenomén „města na řece“ - velký vodní tok Labe, přítoky potoků jako liniové 

prvky krajiny i města. 
2. Vlastní průmyslové podniky, dostatek pracovních příležitostí. 
3. Přítomnost hodnotných krajinných prvků v k.ú. Sedlčánky (lužní lesy, slepá 

ramena Labe), chráněných jako EVL a přírodní rezervace (Hrbáčovy tůně) a 
nádherných míst pro klidnou rekreaci. 

4. Kvalitní orná půda, úrodná oblast středního polabí s nadmořskou výškou kolem 
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180 m n.m. 
5. Blízký zdroj kvalitní pitné vody Kárané. 
6. Dostatečná technická infrastruktura, plynofikace města. 
7. Dostupnost Prahy, Brandýsa nad Labem, Mladé Boleslavi a Nymburka;  
8. Optimální hustota stávající silniční sítě s přímými a nepřímými vazbami  
       na nadřazené regionální a dálkové silniční tahy. 
 
Slabé stránky: 
1. Nízké procento zalesnění (4%), vysoké procento zornění (69%). 
2. Přítomnost energetického uzlu – rozvodna ČEZ, limitující ochranná pásma 

nadzemních tranzitních rozvodů VVN a tranzitních vedení VTL plynovodů. 
3. Přítomnost železničních tratí je omezujícím prvkem v zástavbě i v krajině (dělící 

efekt liniové stavby). Nedostačující propustnost místních komunikací při křížení 
se železniční tratí. 

4. Čelákovice nemají přímé napojení na dálnici D11. 
5. Napřímení a regulace drobných vodních toků způsobuje zrychlený odtok 

srážkových vod, málo vodné potoky. 
6. Vysoká míra zemědělského využití krajiny, vliv intenzivní rostlinné výroby  
       na podzemní vody. 
7. Negativní dopad velkých průmyslových podniků uvnitř obytné zástavby  
      na obytnou kvalitu jejich okolí. 
8. Kontaminace půdy v důsledku bývalých provozoven skládkového hospodářství 

v krajině, ekologické zátěže. 
9. Rozlehlé zahrádkářské kolonie uprostřed zástavby města, objekty individuální 

rekreace uvnitř chráněných přírodních ploch. 
10. Část města Záluží je bez kanalizace. 
 
Příležitosti: 
1. Po realizaci MÚK u Nehvizd a napojení II/245 na tuto křižovatku přímá vazba  
      na dálnici D11. 
2. Možnost rozvoje rekreačních aktivit (pískovny Malvíny, nábřeží Labe, přírodní 

rezervace Hrbáčkovy tůně, vodní plochy a toky v krajině, sportovní areál). 
3. Revitalizace vodních ploch a drobných toků, oživení krajiny a její zapojení  
      do života obyvatel. Obnovit zaniklé cesty, budovat nové. Vodní prvky  
      a zalesněné vršky použít jako kostru zelených ploch v krajině. 
4. Zelené a vodní prvky propojit s městem několika okruhy cyklotras a pěších cest. 
5. Po okraji zástavby města vysadit veřejnou i soukromou zeleň formou drobných 

příměstských lesoparků, ovocných sadů a alejí. Zelení vést pěší trasy, vybavené 
osvětlením, lavičkami, drobnými prvky pro hru a sport  (rodiče s kočárky, 
vycházky seniorů....). 

6. Průmyslové podniky uvnitř města postupně transformovat na „čisté provozy“, 
eliminovat dopady na obytné území v přímém kontaktu s nimi, případně je 
vymístit mimo město. 

7. Hledat nová využití nevyužívaných průmyslových ploch, případně navrhnout 
asanaci dožívajících objektů. 

8. Postupně upravovat břehy Labe a přilehlé plochy s cílem jejich využití  
pro veřejnou zeleň a rekreaci obyvatel včetně možností koupání v letních     
měsících. Stávající zahrádkářské kolonie postupně v tomto duchu transformovat, 
do doby jejich existence v max. možné míře zajišťovat jejich průchodnost. 
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9. Zkvalitnit prostředí stávajících sportovních ploch u řeky Labe (výměna oplocení, 
výsadba zeleně, průchodnost) a rozšířit sportovní plochy směrem k Toušeni. 

10. Propojit pěší a cyklo magistrálu podél Labe do lázní Toušeň, přemostit slepé 
rameno, vytvářet zázemí pro lázeňské hosty. 

 
Hrozby: 
1. Přeměna nefunkčních průmyslových areálů v nekontrolovatelné brownfieldy.  
2. Odchod významných a prosperujících firem z Čelákovic. 
3. Absence komunikace mezi městem a jednotlivými ekonomickými subjekty  
      na jeho území. 
4. Politická roztříštěnost, vedení města bez jednotného koncepčního názoru na jeho 

rozvoj. 
5. S případným dalším rozvojem výstavby průmyslových provozoven, skladovacích 

a marketingových objektů hrozí zastavění území bez možnosti zachování 
přírodních koridorů a průchodů pro rekreační využití (pěší a cyklistická doprava, 
zelené osy městem). 

6. Vydané územní rozhodnutí na stavbu „Obytný soubor v Prokopě“ bez širších 
dopravních vazeb. 

7. Další prostorové „rozrůstání“ města do krajiny by vedlo ke ztrátě identity 
jednotlivých městských částí a degradaci krajinného zázemí. 

8. Stávající občanská vybavenost nebude pokrývat nároky, které by následovaly  
další skokový nárůst obyvatel města. 

 
 
5.1.3 Návrh územního plánu  
 
ÚP zakládá koncepci rozvoje města Čelákovic je založena na těchto základních 
principech: 
a) Kultivace a ekonomické využití vnitřních částí zástavby města se zaměřením  

na  posílení rezidenční a rekreační funkce. Rozvojem je míněno zejména 
zkvalitnění všech složek života města, nikoli rozvoj plošný. 

b) Zohlednění rozdílu městského charakteru zástavby Čelákovic a venkovského 
charakteru okrajových částí Záluží a Sedlčánky. 

c) Upřesnění dopravních koridorů, vyplývajících z nadřazené ÚPD a zohlednění 
jejich dopadu na celkovou dopravní koncepci a urbanismus města s cílem omezit 
průjezdnou dopravu v centru města. 

d) Zvýraznění polohy města na řece Labi, nábřeží je věnováno rozvoji sportu  
a rekreace. 

e) Vytváření podmínek pro trvalou obsluhu a činnost stávajících prosperujících 
průmyslových areálů, snižování dopadu výroby na obytné plochy.  

f) Opatření ve volné krajině za účelem snížení nadměrného zornění krajiny, 
vymezení systému ÚSES a krajinné zeleně, posílení retence srážkových vod 
v krajině. 

ÚP z důvodu zachování kontinuity dlouhodobého užívání členění města na jednotlivé 
lokality dle původního ÚPSÚ toto členění převzal a následně vztahuje návrh 
urbanistického uspořádání k jednotlivým „lokalitám“. 
Zástavba města Čelákovice je přednostně doplněna uvnitř zastavěného území. 
Zastavitelné plochy navazují na stávající zastavěné území a dotváří kompaktnost 
sídla.  
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Nábřeží Labe je věnováno rozvoji sportu a rekreace, podél řeky je navržena 
cyklistická a pěší trasa s návazností na lávku přes řeku a na nové plochy pro sport, 
rekreaci a vybavenost.  
Dopravní koncepce vytváří podmínky pro obsluhu a činnost stávajících 
prosperujících průmyslových areálů (TOS, FV-Plast, Fermata, Amirro). Rozvoj 
výroby je přednostně navržen uvnitř dosud plně nevyužitých areálů v západní části 
města. Navržená komunikace napojující ulici Stankovského na silnici II. třídy II/245 
umožňuje vyloučení průmyslové dopravy z obytné zástavby této části města. 
Průmyslové podniky v útlumu a nevyužívané průmyslové areály a plochy jsou 
navrženy k celkové revitalizaci včetně asanací ekologických zátěží a je pro ně 
navrženo nové možné využití.  
Areál bývalých Kovohutí v centru města a v blízkosti vodního toku Labe svou 
polohou vylučuje obnovení provozu těžké výroby nebo jiné činnosti s negativním 
dopadem na okolní obytné území a je navržen k přestavbě.   
Jsou navrženy plochy přestavby a zastavitelné plochy pro bydlení, městskou 
vybavenost, sport a rekreaci i průmysl. Plochy pro parkování osobních vozidel jsou 
navrženy na významných dopravních uzlech a v blízkosti sídlišť včetně parkovacího 
domu u nádraží.  
Jsou navržena opatření ke zmírňování dopadů výroby na životní prostředí v podobě 
ploch ochranné a izolační zeleně.  
ÚP stabilizuje a chrání veřejná prostranství. Součástí zastavitelných ploch jsou 
v návrhu vymezená nová veřejná prostranství. Jsou navrženy nové plochy sídelní 
zeleně s funkcí parkovou, ochranou a izolační. 
Vodní cesta Labe je doplněna o plochy pro přístaviště osobních a sportovních lodí  
Jsou navrženy nové plochy sídelní zeleně. Další sídelní zeleň bude součástí 
navržených zastavitelných ploch. Vodní toky potoků Čelákovický, Zálužský a Jiřina 
představují významné osy krajinou, jsou navrženy k revitalizaci a úpravám pro 
zadržování vody v krajině. Břehové partie jsou doplněny návrhem liniové i plošné 
zeleně.  
Je vymezen Systém ekologické stability. Nefunkční prvky ÚSES, které je nutné nově 
založit jsou řešeny tak, aby zároveň plnily i jiné funkce v krajině – zadržení 
přívalových vod, revitalizace devastovaných ploch, rekreační trasy krajinou. 
V krajině jsou navrženy k obnově zaniklé cesty, obnovená cestní síť zapojuje 
hodnotné krajinné prvky do systému příměstské rekreace. Jsou navrženy plochy pro 
rekreaci v přírodě, přírodní zázemí je propojeno s městem  turistickými pěšími 
stezkami a cyklotrasami. 
Přírodní zázemí zachovalých lužních lesů na plochách spadajících pod ochranu 
přírody a krajiny podle zvláštních předpisů není návrhem ÚP dotčeno.  
Stávající technická infrastruktura  v oblasti energetiky a zásobování teplem je 
v území na vysoké úrovni. Je navrženo napojení zastavitelných ploch na stávající 
rozvody inženýrských sítí. 
Předpokladem trvalého zásobování města pitnou vodou je výstavba nového 
vodojemu VDJ „Čelákovice II“ na sousedním k.ú. Mstětice a Lázně Toušeň včetně 
přívodního a zásobovacího řadu.   
Je navrženo napojení Záluží na systém zásobování pitnou vodou a na systém 
odvádění odpadních vod města Čelákovice. 
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5.1.4 Sídelní zeleň:  
 
Parky na území města Čelákovice plní estetické, rekreační a přírodní funkce zeleně  
v intravilánu obcí. Mezi nejdůležitější parkové plochy, které plní svoji funkci  
v k.ú. Čelákovice patří zeleň na sídlišti okolo ulice J. Zeyera, Sady 17. listopadu, 
park u městského muzea, park mezi ulicemi Jiřinská a Sedláčkova, park mezi ulicemi 
J. Zacha a Rooseveltova, Park U Hájku. Park v areálu Volmanovy vily, který je svou 
výměrou největší ucelenou parkovou plochou ve městě je v soukromém majetku  
a veřejnosti nepřístupný. Další kultivované plochy zeleně jsou menší velikosti  
a významu, nicméně doplňují městskou strukturu o zelené plochy relativně 
rovnoměrně na celém zastavěném území Čelákovic. Nejméně ploch veřejné zeleně je 
pak ve východní části města za železniční tratí mezi silnicí Mochovská a řekou Labe. 
V k.ú. Sedlčánky je v centru obce trávníkový pás s nově vysazenými lipami a akáty 
v zástavbě RD. Další větší parkové plochy jsou u osad Zájezd a Před Labem. 
V k.ú. Záluží se nachází jeden park v centru obce a travnatý pás s lipami v okolí 
pomníku ve východní části obce. 
V parcích dominují především dřeviny jako lípa, bříza, javor a jasan. Na mnoha 
místech, především na menších zelených plochách, jsou vysazeny smrky pichlavé 
(stříbrné), túje nebo jalovce.  
Stávající izolační zeleň na území města Čelákovice odděluje průmyslové  
a zemědělské areály a komunikace od zástavby rodinných a bytových domů  
v intravilánu města, případně izoluje pohledově tyto lokality z výhledů v krajině. 
Vzhledem k velkým plochám průmyslu na území města a rušným dopravním cestám 
je izolační funkce důležitá, je nutné ji zachovat a dále rozvíjet.  
ÚP vymezuje v zastavěném území nové plochy zeleně veřejné - parky (označené 
ZV), plochy zeleně ochranné a izolační (označené ZO). 
 
Na území města Čelákovice se nachází zahrádkářské kolonie a několik větších zahrad 
s plochami zeleně. Tyto plochy tvoří důležitou složku městské zeleně především  
z pohledu individuální rekreace a biologické rozmanitosti městského prostředí. 
Některé bývalé zahrádkářské kolonie jsou zastavěné chatami a slouží  
pro individuální rekreaci. Tento trend je nutné zastavit . Pro plochy individuální 
rekreace i pro zahrádkářské kolonie jsou v ÚP stanoveny regulativy s omezením 
umísťování staveb. 
 
Významným prvkem sídelní zeleně jsou aleje a stromořadí. Aleje jsou především 
lipové, dalšími dřevinami hojně vysazovanými jsou javory, jasany, akáty, případně 
topoly. Nejdelší lipovou alejí je Alej Jiřího Wolkera podél železniční trati. Tato alej v 
délce 1 km lemuje stezku podél železnice a zároveň plní i izolační funkci a odděluje 
železniční trať od zástavby RD.  
ÚP vymezuje v zastavěném území nové prvky liniové zeleně v podobě alejí 
(označené L). 
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5.2  Odůvodnění vymezení ploch s rozdílným funkčním využitím: 
 
Územní plán ve své grafické části, ve výkrese B.2A „Výkres urbanistické koncepce“ 
vymezuje plochy s rozdílným způsobem využitím, plochy dopravní a plochy 
vymezené podle zvláštních předpisů. Pro jednotlivé plochy pak platí podmínka jejich 
využití dle kapitoly 6.2 „Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití“ 
výrokové části územního plánu. 
Způsob využití ploch s rozdílným způsobem využití je stanoven v souladu s §4 až 18 
Vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška“).  S ohledem na specifické podmínky a 
charakter území je použito podrobnější členění ploch. Nad rámec Vyhlášky jsou 
vymezeny plochy pro zeleň v otevřené krajině – zeleň krajinou (ZK) a místa 
krajinného rázu. Vymezení ploch zeleně sídelní je nezbytné pro ochranu těchto ploch 
před zastavěním, vymezení míst krajinného rázu je provedeno dle §12 odst. 4 zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 
 
V ÚP Čelákovic jsou vymezeny tyto plochy s rozdílným způsobem využitím: 
a) plochy v zastavěném území, plochy přestavby a zastavitelné plochy: 
BH:    Plochy bydlení v bytových domech, dle § 4 Vyhlášky, upřesněné charakterem 
zástavby (bytové domy). 
BI:  Plochy bydlení v rodinných domech, dle § 4 Vyhlášky, upřesněné 
charakterem zástavby (rodinné domy). 
SC:   Plochy smíšené obytné v centru města, dle § 8 Vyhlášky, upřesněné 
charakterem kompaktní zástavby v centru města s vyššími nároky architekturu  
a parter veřejných prostranství. 
SM:   Plochy smíšené obytné městského charakteru, dle § 8 Vyhlášky, upřesněné 
charakterem zástavby města. 
SV:  Plochy smíšené obytné venkovského charakteru, dle § 8 Vyhlášky, upřesněné 
charakterem zástavby venkovských sídel. 
RI:   Plochy rekreace - rodinná rekreace, dle § 5 Vyhlášky. 
RZ:   Plochy rekreace – zahrádkové osady, dle § 5 Vyhlášky, upřesněné za účelem 
omezení umísťování staveb na těchto plochách. 
OK:   Plochy občanského vybavení – větší komerční zařízení, dle § 6 Vyhlášky, 
upřesněné pro plochy s většími nároky na odstavování osobních automobilů – nákup 
do auta. 
OV:   Plochy občanského vybavení – městská vybavenost, dle § 6 Vyhlášky. 
OS:  Plochy občanského vybavení – sport a sportovní zařízení, dle § 6 Vyhlášky, 
upřesněné pro plochy sportu a rekreace, pro přístaviště osobních a sportovních lodí. 
OH:   Plochy občanského vybavení – hřbitov, dle § 6 Vyhlášky upřesněné  
pro specifickou funkci. 
VE:   Plochy výroby a skladování  – energetika, dle § 10 Vyhlášky. 
VT:   Plochy výroby a skladování  – těžký průmysl, dle § 11 Vyhlášky. 
VL:  Plochy výroby a skladování – lehký průmysl, drobná výroba,  
dle § 11 Vyhlášky upřesněné pro takové stavby a zařízení, které nepodléhající 
posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů a příloh tohoto zákona  
č.1 a 2. 
VK:   Plochy výroby a skladování – plochy skladování, dle § 11 Vyhlášky 
upřesněné pro stavby a zařízení skladovací (bez výrobní činnosti). 
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VZ:   Plochy výroby a skladování – zemědělské areály, dle § 11 Vyhlášky 
upřesněné pro specifickou výrobu zemědělskou. 
TI:   Plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě (TR-transformační stanice, 
ČS-čerpací stanice odpadních vod, ČOV-čistírna odpadních vod), dle § 10 Vyhlášky. 
TO:   Plochy technické infrastruktury - nakládání s odpady, dle § 10 Vyhlášky 
upřesněné pro stavby a zařízení technických služeb města a sběrného dvora. 
DZ:   Plochy dopravní infrastruktury – drážní doprava, dle § 9 Vyhlášky, upřesněné 
pro dopravu drážní. 
DP  Plochy dopravní infrastruktury –  dopravní vybavenost (G- garáže,  
P – parking, BUS - zastávka), dle § 9 Vyhlášky, upřesněné pro dopravní vybavenost.  
PV:  Plochy veřejných prostranství, dle § 7 Vyhlášky. 
ZV:   Plochy veřejných prostranství – parky, veřejná zeleň, dle § 7 Vyhlášky, 
upřesněné pro veřejnou sídelní zeleň. 
ZO:   Plochy veřejné sídelní zeleně ochranné a izolační, dle § 7 Vyhlášky, 
upřesněné pro veřejnou zeleň ochranou a izolační 
 
b) Plochy v nezastavěném území (nezastavitelné plochy): 
ZK: Plochy přírodní - krajinná zeleň, jsou vymezeny nad rámec Vyhlášky 
z důvodu zásadního významu zachování těchto ploch v krajině a jejich posílení 
návrhem ÚP. 
ZR:   Plochy rekreace na plochách přírodního charakteru, dle § 5 Vyhlášky 
upřesněné z důvodu vyloučení umísťování staveb na těchto plochách,  
W: Plochy vodní a vodohospodářské – vodní plochy a toky, dle § 13 Vyhlášky.  
NZT:   Plochy smíšené nezastavěného území, dle § 17 Vyhlášky. 
NL:   Plochy lesní (PUPFL), dle § 15 Vyhlášky. 
 
c) Plochy silniční dopravy: 
Silnice II. a II. třídy,  
Místní komunikace, 
Pěší cesty, dle § 9 Vyhlášky, upřesněné pro jednotlivé typy silniční dopravy. 
 
d) Plochy vymezené podle zvláštních předpisů: 
Plochy přírodní – ÚSES: dle § 16 Vyhlášky, upřesněné pro specifické plochy ÚSES 
Plochy ochrany přírody dle zvláštních předpisů: Evropsky významné lokality, 
Významné krajinné prvky, dle § 16 Vyhlášky, upřesněné pro výše uvedené plochy 
ochrany. 
Místa a oblasti krajinného rázu: jsou vymezeny nad rámec Vyhlášky, dle §12 
odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 
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5.3 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení 
potřeby vymezení zastavitelných ploch: 
 
 
5.3.1 Demografická prognóza vývoje obyvatel a její dopad na potřeby 
zastavitelných ploch 
Čelákovice jsou součástí pražské aglomerace, resp. vyššího územního celku Praha - 
východ. To je nejdůležitější rys, který ovlivňuje a bude dále ovlivňovat místní 
migrační vývoj. Suburbanizační migrační proud z Prahy do jejího zázemí významně 
přispívá i k pozitivní migrační bilanci Čelákovic. 
O silné vazbě na Prahu svědčí i bilance pohybu za prací, kdy jednoznačně nejsilnější 
proud – 62 % ze všech vyjíždějících směřuje do Prahy.  
 
Vývoj počtu obyvatel v Čelákovicích:  
 
1880  1890  1900  1910  1921  1930  1950  1961  1970  1980  1991   
2 515  2 584  2 829  3 752  4 042 5 411  7 342  8 226  9 395  10390 10 295   
 
1993      2001       2003 2013      2014  2015 
10 638     10 031     10 129 11 150      11 782 11359 
 
Ze statistických údajů vyplývají mimořádný nárůst obyvatel v r. 2013 o 632 obyvatel. 
To odpovídá masivní výstavbě bytových a rodinných domů v Čelákovicích, kdy 
rozhodující roli skokového přírůstku obyvatel sehrála migrace.  
Důvody pozitivní migrace jsou jednak ekonomické (pracovní příležitosti v místním 
průmyslu), jednak stále trvající suburbanizace Prahy (nabídka individuálního bydlení 
v dostupnosti Prahy). 
 
Výsledky demografické prognózy, zpracované v r. 2007 (RNDr. Boris Burcian, 
RNDr. Tomáš Kučera CSc., Doc. RNDr. Zdeněk Čermák) naznačují, že počet 
obyvatel města Čelákovic téměř jistě dále poroste a to po celé období prognózy do r. 
2030. V nejpravděpodobnějším scénáři budoucího vývoje je dle této studie nutné 
počítat se zvýšením početního stavu obyvatelstva až na hodnotu 14 tisíc osob v 
roce 2030, tedy s vzestupem přibližně o jednu třetinu. 
Očekávaný růst by měl být z větší části zajištěn prakticky trvale kladným migračním 
saldem.  
Přestože matriční úřad Čelákovice uvádí v r. 2015 počet obyvatel 11359, tedy nižší 
než v r. 2014, lze v období zpracování a platnosti územního plánu počítat s nárůstem 
obyvatel cca 120 obyv./rok. 
Důležitým dopadem demografických prognóz na potřeby města je sílící tlak na 
zvýšení počtu míst v základních i středních školách a zároveň míst v zařízeních pro 
seniory. V obou případech bude město řešit zvyšující se nároky na zařízení s tímto 
věkem souvisejícím, což opodstatňuje potřebu zastavitelných ploch pro 
občanskou vybavenost města (OM), včetně ploch pro volnočasové aktivity dětí, 
mládeže i seniorů, které mohou být součástí ploch pro sport a rekreaci (OS) a 
ploch pro rekreaci v krajin ě (ZR). 
 
Návrh zastavitelných ploch pro výrobu a průmysl (VT, VL) nepřesahuje rozsah 
těchto ploch v původním ÚPnSÚ Čelákovice, resp. plochy jsou oproti návrhu ÚPSÚ 
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mírně zredukovány, a to zejména v lokalitě Krátká Linva. Návrh vychází z útlumu 
některých průmyslových podniků a dostatku míst pro rozvoj výroby v rámci 
stávajících funkčních průmyslových areálů. Navrženy jsou především plochy pro 
„lehký průmysl“ (VL). 
 
 
5.3.2 Rozsah navržených ploch přestavby a zastavitelných ploch, určených pro 
bydlení v ÚP Čelákovic: 
 
V ÚP jsou pro účely bydlení navrženy plochy: 
BH:    Plochy bydlení v bytových domech 
BI:  Plochy bydlení v rodinných domech 
SC:   Plochy smíšené obytné v centru města 
SM:   Plochy smíšené obytné městského charakteru 
SV:  Plochy smíšené obytné venkovského charakteru 
 
V I. etapě výstavby je navrženo: 
Rozsah navržených ploch BH: (bydlení v bytových domech) 
Plochy přestavby:  
P6 (přestavba prům. areálu na hromadné bydlení)     2,08 ha 
Zastavitelné plochy: 
Z1 (V Prokopě)        5,93 ha 
celkem:                                                                                                         8,01 ha 
Rozsah navržených ploch BI : (bydlení v rodinných domech) 
Plochy přestavby:  
P11:          1,15 ha 
Zastavitelné plochy: 
Z6, Z7, Z9, Z27        8,57 ha 
Z18 (Sedlčánky)        0,43 ha 
celkem:                                                                                                        10,15 h  
Rozsah navržených ploch SC (plochy smíšené obytné v centru města) 
Plochy přestavby:  
P21 (Nedaniny)        9,99 ha 
celkem:                                                                                                          9,99 ha 
Rozsah navržených ploch SM: (plochy smíšené obytné městského charakteru) 
Plochy přestavby: 
P14, P15, P17         3,85 ha 
Zastavitelné plochy: 
Z22 (Krátká Linva)        3,03 ha 
celkem:                                                                                                          6,88 ha 
Rozsah navržených ploch SV: (plochy smíšené obytné venkovského charakteru) 
Zastavitelné plochy: 
Z14, Z15 (Záluží)           9,72 ha 
celkem:                                                                                                          9,72 ha 
(44,75 ha celkem) 
 
 
Ve II. etapě výstavby je navrženo: 
Rozsah navržených ploch BH:  (bydlení v bytových domech) 
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Zastavitelné plochy: 
Z12 (Za tratí)         0,56 ha 
Rozsah navržených ploch BI: (bydlení v rodinných domech) 
Zastavitelné plochy: 
Z13          0,98 ha 
Rozsah navržených ploch SM: (plochy smíšené obytné městského charakteru) 
Zastavitelné plochy: 
Z23 (Krátká Linva)        31,48 ha 
(33,02 ha celkem) 
 
 
5.3.3 Odborný odhad kapacity navržených ploch pro bydlení: 
Hustota počtu obyvatel je pro jednotlivé plochy různá. Pro výpočet potřeby 
zastavitelných ploch pro bydlení vychází návrh ÚP z potřeb plochy pro příslušnou 
jednotku, t.j pro bytový nebo rodinný dům včetně souvisejících veřejných 
prostranství, ploch pro dopravní a technickou obsluhu a ploch pro související plochy 
zeleně. Tento ukazatel se pro plochy s rozdílným funkčním vymezením liší. Přibližný 
potenciál jednotlivých ploch je možné odborným odhadem předpokládat takto: 
 
I. etapa výstavby: 
BH:    Plochy bydlení v bytových domech  
(výpočet vychází z předpokladu 2 až 4 bytových domů/ha, 4 – 6 nadzemních podlaží, 
2 až 4 bytové jednotky (b.j.) na jedno nadzemní podlaží, obložnost 2,2 obyv./b.j.) 
Hustota obyvatel se může pohybovat v rozmezí 35 – 210 obyv./ha zastavitelné 
plochy. Pro výpočet je vzata odhadnutá hodnota 120obyv./ha. 
Výpočet: 8,01 x  120 = 961 obyv. 
BI:  Plochy bydlení v rodinných domech 
(výpočet vychází z předpokladu  cca 10-16 rodinných domů/ha, obložnost 2,2 až 3,2 
obyv/RD) 
Hustota obyvatel se může pohybovat v rozmezí 22 až 50 obyv./ha. Pro výpočet je 
vzata střední hodnota 45obyv./ha. 
Výpočet: 10,15 x 45 = 457obyv. 
SC:   Plochy smíšené obytné v centru města 
(výpočet vychází z předpokladu umístění funkce bydlení pouze v části zástavby a 
využití zejména parteru budou pro občanskou vybavenost. Procento bydlení by 
nemělo klesnout pod 50 % využití celkové plochy. Hustota obyvatel odhadem 105 
obyv./ha. 
Výpočet: (9,99 x 0,5) x 105 = 524 obyv. 
SM:   Plochy smíšené obytné městského charakteru 
(výpočet vychází z předpokladu umístění funkce bydlení na min. 75 % plochy). 
Hustota obyvatel 55 obyv./ha. 
Výpočet: (6,88 x 0,75) x 45 = 284 obyv. 
SV:  Plochy smíšené obytné venkovského charakteru 
(výpočet vychází z předpokladu cca 7-10 rodinných domů/ha, obložnost 2,5-4 
obyv/RD) 
Hustota obyvatel se může pohybovat v rozmezí 18 až 40 obyv./ha. Pro výpočet je 
vzata střední hodnota 29 obyv./ha. 
Výpočet: 9,72 x 29 = 282 obyv. 
I. etapa celkem                                                                                      2.508 obyvatel 
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II. etapa výstavby: 
BH:    Plochy bydlení v bytových domech  
Výpočet: 0,56 x 120 = 67 obyv. 
BI:  Plochy bydlení v rodinných domech 
Výpočet: 0,98 x 45 = 44 obyv. 
SM:   Plochy smíšené obytné městského charakteru 
Výpočet: 31,48 x 45 = 1417 obyv. 
II. etapa celkem                                                                                    1.528 obyvatel 
 
 
Závěr: 
Z výpočtu je zřejmé, že požadovaný nárůst obyvatel na předpokládaný demografický 
vývoj, t.j. 14.000 obyvatel do r. 2030, stačí pokrýt ve velké míře již zastavitelné 
plochy I. etapy výstavby. 
Přestože návrh zastavitelných ploch v ÚP Čelákovic nepřesahuje rozsah těchto ploch 
vymezených v původním ÚPSÚ Čelákovice, resp. plochy jsou oproti návrhu ÚPSÚ 
mírně zredukovány (a to zejména v lokalitě Krátká Linva), je zřejmé, že svou 
kapacitou pokryjí požadavky na rozvoj města v návrhovém období a vytváří rezervu 
pro případné výkyvy ve vývoji. 
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6 
ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE TECHNICKÉ 

INFRASTRUKTURY 
 
 

6.1 DOPRAVA  
 
 
Nadřazená ÚPD pro zájmové území Čelákovic: 
Řešené území je dotčeno v PÚR ČR vymezenými koridory dopravní a technické 
infrastruktury: 
Koridor vodní dopravy VD1 Labe: Pardubice – hranice SRN, vymezeným  
k zabezpečení splavnosti Labe jako vodní cesty mezinárodního významu. 
Koridor konvenční železniční dopravy C-E61, Děčín-Nymburk-Kolín, Kolín-
Havlíčkův Brod. Řešeného území se týká koridor trati č. 231 Lysá nad Labem-Kolín. 
 
ZÚR Středočeského kraje navrhují doplnění MÚK na dálnici D11 MÚK Nehvizdy 
jako VPS D135  
a stanovují pro územní plánování úkol zajistit vymezení a územní ochranu koridorů 
pro dopravní stavby pro silnice II. (III.) třídy v šířce 180 m. ZÚR navrhují koridor  
pro umístění stavby D135 – silnice II/245: napojení Čelákovic na silnici D11. 
Zároveň požadují realizovat současně s novou MÚK na dálnici D11 navazující 
komunikace II. a III. tříd (obchvaty sídel). 
ZÚR zpřesňují trať č. 231 Praha Vysočany – Lysá nad Labem jako koridor  
pro veřejně prospěšnou stavbu D207. 
ZÚR přejímají vodní cestu úseku Labe (VD1) na území Středočeského kraje (Horní 
Počaply – Týnec nad Labem). 
 
Širší dopravní vztahy: 
Vnější dopravní vztahy jsou vázány na dálnici D11 Praha – Hradec Králové  
a na silnici Praha – Mladá Boleslav. Město Čelákovice nemá na dálnici D11 přímou 
vazbu, přestože je vedena ve vzdálenosti zhruba 3 km od centra města.  
Čelákovicemi jsou vedeny dvě železniční tratě, nadřazená silnice druhé třídy II/245  
a mimo zastavenou část sídla v jižní části katastru silnice II/611. 
Systém silničních tahů vyžaduje ve vztahu k přepravním vazbám širšího zájmového 
prostoru obce přímé napojení na D11; plánována je výstavba MÚK u obce Nehvizdy. 
S tím souvisí potřeba výstavby odpovídajícího silničního napojení Čelákovic  
na dálnici; plánována přeložka silnice Čelákovice – Záluží. 
 
 

Odůvodnění koncepce dopravy 
Koncepce rozvoje dopravy na území města Čelákovice respektuje současný stav 
silniční a komunikační sítě, železniční sítě, polních cest, dopravy v klidu, vodní 
dopravy, vybavenosti, cyklistických a pěších tras. Nově navrženými záměry, 
uvedenými v územním plánu, tuto dopravní síť doplňuje a upravuje v souladu  
s požadavky, obsaženými v zadání územního plánu. 
Obsluha území je založena na existenci silničních tahů druhé resp. třetí třídy  
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a na komunikacích místního významu s přímým kontaktem na konkrétní objekty. 
Nadřazené silniční tahy jsou určeny zejména pro tranzitní dopravu a zčásti hrají roli  
v zajištění regionální dopravy. 
 
 
6.1.1  Silniční síť 
V řešeném území jsou vedeny silnice II a III. třídy: 
Silnice druhé třídy: 
• silnice druhé třídy II/245,  
• silnice druhé třídy II/611. 
Silnice třetí třídy: 
• silnice III/2455,  
• silnice III/2456, 
• silnice III/10162, 
• silnice III/2454,  
• silnice III/2457. 
Silniční síť je v řešeném prostoru města Čelákovice zastoupena tahy druhé a třetí 
třídy. Návrh dopravního řešení vychází z výsledků analytické (průzkumové) části 
územního plánu, z podkladů a požadavků zástupců obce, orgánů a organizací státní 
správy a institucí. Rozhodujícím prvkem dopravní sítě je tah II/245. Silnice má 
počátek v Brandýse nad Labem, pokračuje přes Lázně Toušeň a prochází jižní částí 
Čelákovic. Dále je pak vedena jižním směrem přes Mochov do Českého Brodu. 
Silnice II/245 nemá přímou vazbu na dálnici D 11.  
V návrhu je silnice II. třídy v zastavěné části města v úseku od přednádražního 
prostoru převedena do kategorie silnic III. třídy. Silnice II. třídy II/245 je v návrhu 
vedena v nové stopě jako východní obchvat Záluží s napojením na dálnici D 11  
v nové mimoúrovňové křižovatce u Nehvizd. Toto dopravní řešení je v souladu se 
ZÚR Středočeského kraje.  
 
Přeložka silnice druhé třídy II/245 v úseku, vedeném po Toušeňské ulici  
a s přemostěním železnice až po okružní křižovatku „Šibeňák“ s odbočkou  
na Nehvizdy (zastavitelná plocha Z24); současný tah je veden ve směru od Brandýsa 
nad Labem přes Čelákovice do Mochova a Českého Brodu. Dlouhodobě sledovaným 
záměrem je jeho převedení do nové polohy mimo prostor zastavěné části města  
na Masarykově ulici v přednádražním prostoru. Přeložka je vedena v nové trase 
východně od Záluží a vně řešeného území u Nehvizd je přímo napojena v nové 
mimoúrovňové křižovatce na stávající dálnici D 11. 
V tomto úseku je vymezen upřesněný koridor, který sleduje jednak místo napojení na 
trasu uvedenou v sousedních Nehvizdech a jednak optimální vzdálenost od zástavby 
v Záluží (požadavek na maximální oddálení trasy od zástavby). Jako VPS je tedy 
sledován koridor, ve kterém jsou liniově vyjádřeny 2 variantní řešení, 
zohledňující oba uvedené požadavky: varianta 1 je vedena v souladu s ÚP 
Nehvizdy v těsné blízkosti stávající zástavby Záluží, varianta 2 je oddálena  
od zástavby v Záluží. Vymezený koridor obě tyto varianty umožňuje, protože 
navazuje v Nehvizdech také na koridor, kterým je přeložka silnice II/245 definována 
jako VPS ÚP Nehvizd. 
Přeložka silnice bude vně řešeného území u Nehvizd přímo napojena v nové 
mimoúrovňové křižovatce na stávající dálnici D 11.  
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Přeložka silnice – jižní obchvat Čelákovic; obchvat města (zastavitelná plocha Z26) 
je v úseku od křižovatky „Šibeňák“ směrem k připojení na Mochovskou ulici zařazen 
do kategorie silnic III. třídy s horizontem výstavby ve II. etapě. Obchvat je zařazen do 
II. etapy výstavby v návaznosti na požadavek vypracovat pro zastavitelnou plochu 
regulační plán, který upřesnění místa napojení lokality na obchvat.  
Na celý obchvat je vydáno územní rozhodnutí s nabytím právní moci dne 28.8. 2007, 
č.j. – výst.1231/07/L a následně pak prodloužení s nabytím právní moci dne 11.9. 
2010, č.j. – výst.2831/10/L. 

 
Přeložka silnice třetí třídy III/2455; je součástí optimalizace železniční trati č. 231, 
traťového úseku Čelákovice – Mstětice. Význam silnice (napojení Záluží  
na Čelákovice) zůstane v území zachován. 
 
 
6.1.2 Síť místních komunikací je v Čelákovicích zastoupena sběrnými 
komunikacemi funkční skupiny „B“ a obslužnými místními komunikacemi funkční 
skupiny „C“. Stávající systém místních komunikací (MK) je v územním plánu 
doplněn novými trasami, které zpřístupňují nové zastavitelné plochy a plochy 
přestavby: 
a) Sběrná místní komunikace (Z25) v lokalitě VIII - Krátká Linva; komunikace je 

napojena do okružní křižovatky „Šibeňák“ a na Mochovskou ulici (silnice III. 
třídy). Komunikace je páteřní dopravní osou lokality a s ulicemi Jana Zacha, 
Husova a Stankovského vytváří jednu z hlavních dopravně-urbanistických os 
zastavěné části města. Návrh spadá do I. etapy výstavby a není závislý  
na zpracování regulačního plánu pro zastavitelnou plochu Z23. 

b) Sběrná místní komunikace (Z5) v lokalitě II-TOS, V Prokopě pro zpřístupnění 
plochy pro obytnou zástavbu Z1. Komunikace se napojuje na Toušeňskou ulici 
(průtah silnice II/245) a zpřístupňuje západní část Čelákovic ve směru  
od Brandýsa nad Labem. Navazuje na přirozenou dopravní osu Stankovského – 
Jiřinská – Husova, odlehčuje dopravní zátěž na ulici Sokolovská. 

c) Obslužná komunikace v lokalitě II-TOS, V Prokopě, v zastavitelné ploše Z1; 
dopravní osa lokality, zpřístupnění řadových garáží (náhradní garáže  
za likvidované výstavbou sběrné komunikace). 

d) Obslužná komunikace v lokalitě II-TOS, V Prokopě pro plochu přestavby areálu 
P6. Propojení ulic Stankovského a Na Stráni; zajišťuje chybějící propojení ulic.  

e) Obslužná komunikační propojka stávajících MK v lokalitě městské vybavenosti 
P3 V Prokopě. Propojení ulic Tovární a Prokopa Holého; doplnění chybějící 
komunikační spojky. 

f) Obslužná komunikace v lokalitě IX – Obchodní zóna pro obsluhu navrženého 
komerčního zařízení na ploše Z11 (u Tesca); komunikační propojení v prostoru 
obchodní zóny, zpřístupnění plochy Z11. 

g) Obslužná komunikace v lokalitě pro obsluhu zastavitelné plochy P21 v lokalitě  
V - Nedaniny; určující dopravní osa v lokalitě zástavby, vazba na centrální 
rozptylový prostor v ploše P21. 

h) Propojovací a přístupová obslužná komunikace, spojující ulice Jiřinská  
a Přístavní v lokalitě V – Nedaniny; komunikace k  plochám P20 a P13 (lokalita 
přestavby na lehký průmysl, Kovohutě) a k parkovišti P12 – parking  
pro přístaviště; doplnění chybějící místní komunikace ve stávající zástavbě  
a nová přístupová MK k parkovišti; obslužná místní komunikace kolem areálu 
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Kovohutí s možnými alternativními vstupy do plochy P13. Řešení umožňuje 
případné komunikační napojení poměrně rozsáhlého prostoru Kovohutí v případě 
přestavby nebo výhledové změny funkce území (nutné doložit konkrétní záměr 
včetně získání souhlasu vlastníka objektu). 

i) Komunikační spojka mezi ulicemi Křižíkova a Přístavní v lokalitě V – Nedaniny 
pro plochy P14a  P14b; doplňující komunikace v území, vazba na nové plochy 
výstavby. 

j) Přístupová obslužná MK do lokality výstavby P14a v lokalitě V – Nedaniny; 
slepá komunikace s obratištěm, lokální význam, možná obytná zóna. 

k) Přeložka MK podél trati k Labi z ulice Přístavní, v lokalitě VI – Nábřeží; 
komunikace vyvolaná stavbou v rámci optimalizace trati. 

l) Obslužná komunikace v stávající zástavbě rodinných domů v ulici Miroslava 
Maška v lokalitě VII – Jiřina; lokální úprava místních komunikací ve vazbě  
na nové urbanistické řešení detailu v území. 

m) Přístupová komunikace v lokalitě VII – Jiřina k  navrženému parkovišti  
u hřbitova, dtto plocha přestavby P22; kapacitní parkovací plocha pro hřbitov, 
komunikace je slepá a má lokální význam. 

n) Obslužná místní komunikace v lokalitě VII – Jiřina, za hřbitovem v plochách  
pro bydlení Z9a a Z27 – propojení ulic Příční a Rooseveltova; propojuje ulice 
Karla Otty a Pod Přerovskou cestou, zpřístupňuje navržené lokality.  

o) Obslužná místní komunikace v lokalitě VIII - Krátká Linva, určená pro obsluhu 
parkovacího domu u nádraží - plocha Z10 a plocha Z20; nová komunikační 
spojka v území, vazba na nové plochy výstavby a novou sběrnou komunikaci. 

p) Obslužná místní komunikace v lokalitě X – Mezi tratěmi ke stávající zástavbě 
v prostoru u cihelny, vyvolaná přeložkou železniční trati a komunikace 
k plochám pro bydlení Z12 a Z13.; doplnění přístupových MK. 

q) Obslužná místní komunikace v lokalitě XI – Záluží, v ploše Z14, určené  
pro výstavbu objektů pro bydlení smíšeného typu. 

r) Obslužná místní komunikace v lokalitě XI – Záluží, určená pro napojení Záluží 
na silnici III/10162. Komunikace je z části vedena po tělese zrušené železniční 
trati. Obsluhuje severozápadní část Záluží včetně plochy Z15; komunikace má 
vazbu na silnici III/10162, směřující do prostoru obchodní zóny v Čelákovicích 
na křižovatce ulic Toušeňská – Sokolovská. Po likvidaci části původní železniční 
trati je pro výstavbu komunikace využito zemního tělesa dráhy. Část komunikace 
v místě křížení s novou přeložkou trati je součástí stavby optimalizace trati. 

s) Obslužná místní komunikace v Sedlčánkách pro obsluhu plochy Z18, určené  
pro výstavbu rodinných domů; komunikace propojuje ulice Fučíkova  
a Smetanova. 

 
 
6.1.3  Drážní doprava 
Drážní doprava je v prostoru města Čelákovice zastoupena železničními tratěmi 
celostátními a regionálními. 
Trať č. 231 Praha – Čelákovice – Lysá nad Labem – Nymburk spadá do skupiny 
celostátních drah. Je elektrifikovaná a patří mezi významné tahy systému Pražské 
integrované dopravy. 
Trať č. 074 Čelákovice – Neratovice je součástí skupiny regionálních tratí. Trať vede 
z Čelákovic do Neratovic přes Brandýs nad Labem a je jednokolejná.  
Trať 233 Čelákovice – Mochov je jednokolejnou neelektrizovanou regionální tratí  
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ve Středočeském kraji. Trať vede ze stanice Čelákovice do Mochova. 
 
Nově navržené úpravy s územním dopadem jsou pouze na trati č. 231. Úpravy 
souvisejí s dlouhodobě plánovanou optimalizací trati Lysá nad Labem – Praha-
Vysočany. V územním plánu jsou na trati č. 231 navrženy v souladu s optimalizací 
trati tři úseky přestavby:  
a) Úsek Čelákovice – Mstětice;  železniční trať v nové stopě mimo původní osu 

trati. Přeložka vede zčásti přes zastavěné území v části obce Záluží. Rozsah 
stavby je vymezen upřesněným koridorem, který je v souladu s již zpracovanou 
projektovou dokumentací. Stavba vyvolává řadu doprovodných investic, které 
jsou do územního plánu přeneseny. Původní traťový úsek je zčásti zrušen  
a rekultivován (případně jinak využit), zčásti je ponechán jako funkční (vlečka). 
Úsek je jedním ze tří částí, které se v rámci optimalizace trati v Čelákovicích 
navrhují. Po výstavbě přeložky železniční trati v prostoru Záluží bude stávající 
trasa trati v Záluží slepě ukončena a využita jako vlečka. Zbytek trati je navržen  
k rekultivaci resp. k využití tělesa pro návrh místní komunikace. 

b) Druhá část optimalizace je vymezena úsekem mezi severním zhlavím železniční 
stanice Čelákovice a Lysou nad Labem. Na území města je trať vedena zhruba  
v rozsahu ochranného pásma dráhy. Součástí stavby je rozšíření zastávky Jiřina  
a upravený most přes Labe, jehož pravé předmostí leží mimo řešené území města.   

c) Třetí částí optimalizace je úprava (rekonstrukce) železniční stanice Čelákovice. 
Úprava železniční stanice Čelákovice obsahuje peronizaci, objekty, podchody 
apod. Územní nároky se vymezují v ochranném pásmu dráhy. Na stavbu 
„Optimalizace trati Lysá nad Labem - Praha Vysočany, 2. stavba - I. část žst. 
Čelákovice“ je vydáno územní rozhodnutí ze dne 11.10. 2012,  
č.j. MUC/10546/2012. 

Podle zástupce investora stavby „Optimalizace trati na rameni Praha – Lysá nad 
Labem“ jsou k dispozici následující dokumenty; současně jsou uvedeny předpoklady 
postupu prací při realizaci stavby: 

- Optimalizace traťového úseku Čelákovice  - Mstětice; na dílčí část stavby je 
vedeno územní řízení - přeložka trati v Čelákovicích. Předpoklad vydání  
pro zbylou část stavby 08/2016, realizace se předpokládá v termínu 10/2019. 

- Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2. stavba - 1. část 
železniční stanice Čelákovice. Územní rozhodnutí je vydáno, předpokládané 
vydání stavebního povolení 07/2016, zahájení stavby v termínu 11/2016.  

- Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem – Čelákovice; plánované 
vydání územního rozhodnutí v termínu 05/2016, realizace se předpokládá  
v termínu 07/2018. 

- Rekonstrukce ŽST Lysá nad Labem; plánované vydání územního rozhodnutí 
v termínu 04/2017, realizace se předpokládá v termínu 06/2019. 

 
 
6.1.4  Pěší trasy 

Intenzivní pěší provoz je soustředěn do prostoru centrální části města, kde převládají 
cesty za nákupy a za službami a dále pak u velkých nákupních center. Pěší pohyb je 
veden v prostoru komunikací po doprovodných chodnících, kterými je vybavena 
většina místních komunikací.  
V prostoru mimo zastavěnou část města jsou pěší trasy vedeny po účelových 
komunikacích a ostatních cestách ve volném terénu. Tyto trasy mají rekreační a 
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oddychovou funkci. Intenzita pěších je nízká, v území však tyto trasy mají 
nezastupitelnou úlohu.   
 
Pěší turistické  trasy s některými novými úseky v centru města mají vazbu  
na zklidněnou část města podél Labe. Hlavní pěší osu městem ve směru sever-jih 
tvoří Sady 17. listopadu. Tato osa je v ÚP protažena od náměstí 5. května k ulici  
Na Hrádku a k řece. 
Nové pěší trasy jsou navrženy v centru města s vazbou na nový přístav a propojují 
ulice Na Hrádku a U Kovárny. Trasa pak dále směřuje k Toušeňské ulici  
a do prostoru křížení přeložky silnice a železniční trati, kde přechází po novém 
mostním objektu trať. Dále pak navazuje na extravilánové pěší cesty u Zálužského 
potoka. Tyto úseky jsou vyhrazeny pouze pro chodce, mimo zástavbu mají rekreační 
charakter. 
Pěší trasa, vedená podél Jiřínského potoka, má také rekreační funkci a má vazbu  
na břeh Labe. Obdobnou funkci mají cesty na pravém břehu Labe, které zpřístupňují 
přírodní rezervaci Hrbáčkovy tůně.   
  
Další extravilánové pěší trasy jsou navrženy a vedeny po stabilizovaných cestách  
ve volném terénu nebo po nově obnovených a v současnosti již zaniklých cestách  
(v katastru jsou vedeny jako cesty). Mají charakter obslužných tras, které jsou 
v terénu používané nejen pěšími, ale omezeně i vozidly uživatelů přilehlých 
pozemků. Tyto cesty však nemusejí nutně spadat do kategorie účelových komunikací. 
Jsou to zejména tyto trasy:  

- Mlatová pěší a obslužná cesta s mostkem přes Jiřinský potok (VPS WD21); 
cesta je vedena při východním okraji zástavby města a navazuje na atraktivní 
prostor podél místní vodoteče. Má rekreační charakter. 

- Mlatová pěší a obslužná cesta včetně oboustranné aleje (VPS WD20); cesta je 
navržena s oboustrannou alejí a propojuje východní část města s turisticky 
zajímavou lokalitou XIV Pískovny včetně napojení na Sedlčánky. 

- Pěší a obslužná cesta s mlatovým povrchem, vedená z ulice Jana Kamaráda 
do plochy pro rekreaci ZR1 (VPS WD18); významné pěší propojení centra 
Čelákovic s prostorem za silnicí II. třídy a části obce Záluží. Trasa má 
důležitý rekreační význam.  

- Pěší cesta Čelákovice - R1- Záluží, mlatový povrch (VPS WD19) –navazuje 
na hlavní pěší osu; cesta je navržena s jednostrannou alejí a navazuje na cestu 
vedenou ze Záluží do Lázní Toušeň. 

 
 
6.1.5  Cyklistické trasy 
Na území města resp. na katastrech celého řešeného území Čelákovic je registrována 
levobřežní cyklistická trasa rekreačního typu, spadající do kategorie cyklotras, 
evidovaných Klubem českých turistů pod číslem KČT 0019. Na pravém břehu Labe 
je nadřazená Labská cyklistická trasa KČT 2, vedená podél řeky do Mělníka, 
Litoměřic, Děčína a do sousedního Saska. 
Směry nadřazených cyklistických tras, evidovaných Klubem českých turistů, jsou 
v území stabilizovány.  
V ÚP Čelákovic je navrženo propojení levobřežní trasy podél vody a úpravy této 
trasy  v souvislosti s přístavištěm. 
a) Změna trasy KČT 0019, vyvolaná úpravami, souvisejícími s výstavbou přístaviště 
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u zdymadla na kanálu za ostrovem a změna trasy s novým vedením podél Labe až 
za ČOV, kde se úsek napojí na původní trasu. Součástí stavby je přemostění 
slepého ramene řeky.  
Stávající přemostění ramene Labe před zdymadlem bude výstavbou Přístaviště 
v mlýnském náhonu zrušeno, aby lodě měly volný průjezd. Náhradní cyklistická 
trasa pak pojede po ulici Na Hrádku a po novém přemostění na opačném konci 
ostrova až za přístavištěm.  

b) Nová trasa po břehu Labe s novým přemostěním za ČOV je vedena 
v atraktivnější poloze mimo přístupovou komunikaci k ČOV.  

Změna trasy u železničního mostu resp. pod železničním mostem vyloučí 
komplikovaný průjezd po stávajících místních komunikacích.  
Lokální cyklistické trasy jsou pak navrženy tak, aby vytvářely okruh, propojující 
Čelákovice a Záluží s vazbami na Labe, Sedlčánky a Lázně Toušeň. Využívají 
obslužné cesty ve venkovním prostoru na okraji města; spadají do kategorie 
cyklotras. 
 
 
6.1.6  Klidová doprava 
Do ploch a objektů klidové dopravy se řadí parkovací a odstavné plochy na terénu, 
řadové garáže, hromadné garáže nebo parkovací domy popř. kapacitní parkovací 
možnosti v objektech nákupních center. V Čelákovicích je navrženo: 
a) PD - parkovací dům u železniční stanice Čelákovice: Objekt je určen  

pro cestující, kombinující jízdu za prací automobilem a vlakem. Čelákovice jsou 
svojí polohou v nevelké vzdálenosti od Prahy a s optimálním vlakovým spojením 
pro tuto kombinaci ideálním městem.  

b) PK - parking v komerčním objektu P10: V oku křižovatky je navržen objekt 
komerčního využití. V objektu bude navržena odpovídající kapacita parkovacích 
stání. 

c) ŘG- řadové garáže V Prokopě: Výstavba nové sběrné místní komunikace 
V Prokopě vyvolá demolici cca 32 řadových garáží. Jako náhrada za tyto 
zlikvidované garáže je navržena nová plocha s možností výstavby adekvátního 
počtu objektů ŘG.  

d) parkoviště v ulici Na Nábřeží u sportoviště: Kapacitní parkovací plocha je určena 
zejména pro osoby, využívající sportovní zařízení v dané lokalitě. 

e) parkoviště podél ulice Toušeňská u nákupního centra : Parkoviště pro nákupní 
centrum. 

f) parkoviště napojené z ulice Cihelna u přemostění silnice II/245: Lokální 
parkoviště, místní využití. 

g) parkoviště na veřejném prostranství v lokalitě P21 v části Jiřina: Parking  
pro obyvatele lokality. 

h) parkoviště u komunikace podél lokality P20: Parkoviště pro rekreační zázemí  
u přístaviště. 

i) parkoviště napojené z nové komunikace u Kovohutí – lokalita P12: Parkoviště 
pro rekreační zázemí u přístaviště a pro plochu P13. 

j) parkoviště v ulici U Tratě v Záluží: Lokální parkoviště, místní využití. 
k) parkoviště u hřbitova: Parkoviště vyčleněné pro návštěvníky hřbitova. 
l) parkoviště v Sedlčánkách v ulici Ke Křížku: Lokální parkoviště, místní využití. 
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6.1.7  Hromadná doprava 
Hromadnou dopravu osob zajišťuje v Čelákovících autobusová doprava a dráha. 
MHD provozuje Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost. Město obsluhují 
pravidelné autobusové linky. 
Doprava po železnici je provozována v rámci integrovaného dopravního systému 
„Pražská integrovaná doprava“ (PID). Tento systém zahrnuje území hl. m. Prahy  
a přilehlé části Středočeského kraje. Do PID jsou zařazeny kromě řady dalších 
dopravních prostředků také příměstské autobusové linky a železniční tratě, které 
obsluhují přilehlé území Středočeského kraje – konkrétně prostor města Čelákovice. 
PID umožňuje na jeden jízdní doklad kombinovat více dopravních prostředků, např. 
vlak a příměstský autobus různých provozovatelů. Přestupy nevyžadují zakoupení 
dalších jízdenek. 
Hromadná doprava osob nevyžaduje žádné návrhy objektů s územním dopadem. 
 
 

6.1.8  Vodní doprava 
Řeka Labe je významným dopravním prvkem v širším zájmovém prostoru 
Čelákovic. Střední Labe je v celé své délce vodní cestou mezinárodního významu  
a je součástí vodní magistrály E 20 - Severní moře-Hamburk-Mělník-Pardubice-
Přerov-Dunaj. 
Na území města je v rámci generelu splavnění Labe navržena výstavba Přístaviště 
v mlýnském náhonu a Přístaviště na řece u lávky pro pěší. V Sedlčánkách  
je navrženo malé přístaviště pro drobná plavidla. 
Přístaviště v mlýnském náhonu umožní hladký průjezd a zakotvení lodí v chráněném 
rameni řeky. Nábřeží je v rámci navržených ploch funkčního využití přizpůsobeno 
činnosti, spojené s existencí přístavu, určeném pro malá osobní plavidla.  
 
 
6.1.9 Letecká doprava: 
Letecká doprava není na území Čelákovic zastoupena. Do katastru města zasahuje 
pouze ochranné pásmo vzletového a přibližovacího prostoru (OP VPP) neveřejného 
mezinárodního vojenského letiště Praha Kbely (LKKB). Letiště je situováno  
cca 11 km jihozápadně od Brandýsa nad Labem.  
 
 
 

6.2 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE VODNÍHO 
HOSPODÁŘSTVÍ    
 
 

Zásobování pitnou vodou 
 
6.2.1 Zdroje pitné vody, širší vztahy: 
 
Zdrojem pitné vody pro řešené území města Čelákovice je vodárenská soustava 
Střední Čechy. Uspořádání Středočeské vodárenské soustavy je ovlivněno umístěním 
tří zdrojů, tj. Káraného, Podolí a Želivky. 
Z bilančních tabulek Pasport vodovodů a kanalizací pro Středočeský kraj vyplývá,  
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že  zdroje ve Středočeském kraji využívané pro zásobení obyvatel pitnou vodou  
v současnosti postačují pro zabezpečení potřeby pitné vody a budou  
za předpokládaného vývoje spotřeby pitné vody dostačující i v budoucnosti. 
 
Řešené území města Čelákovice je zásobeno pitnou vodou výhradně z podzemního 
vodního zdroje Káraný. Kapacita zdroje činí 86400 m3/den. Skupinový vodovod 
Čelákovice – Mochov je z vodárny Káraný napojen přes Káranské řady (výtlačné 
potrubí) Káraný – Praha v odběrovém místě Vysoká Mez. 
 
 
6.2.3 Zásobování města Čelákovice pitnou vodou: 
 
Nadmístní vodovodní řady 
Město Čelákovice nyní využívá pro zabezpečení dodávky pitné vody Káranských 
řadů a to přes přívodní řad ocel DN200, kterým je zajištěna dodávka pitné vody  
do VDJ Čelákovice (2x 250m3) – což je hlavní VDJ města Čelákovice. 
Pro komplexní přehlednost systému zásobování pitnou vodou z VDJ Čelákovice jsou 
dále zásobovány obce Mstěnice (v současnosti 100, výhledově 4000 obyv.), Mochov 
(v současnosti 1020, výhledově 1400 obyv) a Nehvizdy včetně místní části 
Nehvízdky (současnosti 2425, výhledově 3100 obyv). Obec Mochov je zásobována 
přes stávající vodovodní síť města Čelákovice. 
 
Místní zásobování pitnou vodou 
Stávající VDJ Čelákovice (2x 250m3), který plní funkci hlavního VDJ města 
Čelákovice, se v době špiček jeví jako nedostatečný. V současné době je projekčně 
připraveno vybudování nového VDJ Čelákovice II (2x 2500m3) a změna profilu  
na LT DN300 (přívodní řad k vodojemu), DN 500 (zásobovací řad z vodojemu  
do Čelákovic). Kapacita těchto řadů bude postačovat pro krytí maximálního 
hodinového odběru ve výši 157,5 l/s. V rámci přívodního řadu je současně 
zásobováno přes vodovodní síť navazující spotřebiště, kterým je obec Mochov (1400 
obyvatel) a VDJ Nehvizdy (1x 400m3). Rovněž z tohoto zásobného řadu je napojeno 
potrubí sousedního spotřebiště – obce Mstětice (4000 obyv.)  
Pro potřebu dodávky pitné vody ve výši 64,8 l/s ( Qp ) respektive 157,5 l/s ( Qm ) 
postačí krytí z Káranských řadů tak jako doposud. Vodní zdroj v Nedaninách 
prozatím nevyužívat, ponechat jako rezervu s tím, že bude proveden průběžně 
podrobný průzkum vydatnosti i kvality podzemní vody v této lokalitě. Po jeho 
vyhodnocení bude rozhodnuto o případném využití pro zásobování obyvatel. Odběr 
podzemní vody pro pitné účely v oblasti Cihelna bude po vybudování pitného 
vodovodu do Záluží omezen pro jednotlivé areály pouze na odběry užitkové vody.  
V NÚP je navrženo dobudování distribuční vodovodní sítě a to tak, aby byla síť  
z okruhována čímž bude zajištěna optimální cirkulace pitné vody ve vodovodní síti. 
 
 
6.2.3 Zásobování užitkovou vodou 
Stávající průmyslové areály budou nadále odebírat užitkovou vodu pro technologické 
účely. (Kovohutě dnes ve výši 40 l/s z Labe, TOS  14 l/s ze stávajícího podzemního 
zdroje). Zdroj pro výrobní areál v průmyslové zóně TOS bude novým potrubím 
přepojen přes Stankovského ulici a přes plochu P23 na plochu P1, kde bude 
vybudovaná nová čerpací stanice se souvisejícím technologickým zařízením. Tím 



část C -  Odůvodnění ÚP Čelákovic, návrh pro společné jednání 
 

Ing. arch. Jitka Fikarová, prosinec 2015 
 

42 

dojde k úsporám na spotřebě pitné vody. Tato voda je upravována a výše odběru 
závisí na výrobním programu závodů.  
Ve funkci zůstane též čerpací stanice vody z Labe pro závlahy v chatařské oblasti 
Zájezd. 
V současnosti se na území města Čelákovice nachází několik podzemních zdrojů 
užitkové vody. Některé byly od počátku určené k odběru užitkové vody. Zbylé, 
veřejně přístupné zdroje, byly původně určené k odběru pitné vody, ale v současnosti 
nejsou/nebudou využívány. Jedná se stávající studny, na veřejně přístupných místech. 
Odběr podzemní vody v oblasti Cihelna pro pitné účely, bude po vybudování pitného 
vodovodu do Záluží omezen pro jednotlivé areály, pouze na odběry užitkové vody. 
Doporučuje se, aby tyto zdroje podzemní vody byly zajištěné a zachovány  
pro případné budoucí využití jako zdroje užitkové vody.  
 
 

6.2.4 Požární voda 
Současně s realizací nových vodovodních řadů a při rekonstrukci stávajících bude 
vodovod dimenzován na zásobování zástavby požární vodou v dostatečné kapacitě  
a tlaku (po vybudování nového VDJ Čelákovice II – 2x2500m3). Hydranty s funkcí 
požárních hydrantů budou řešeny podle platných technických předpisů v nadzemním 
provedení. Jejich rozmístění bude řešeno v rámci zastavovacích plánů resp.  
v dokumentacích pro územní řízení. Zásobování požární vodou je v současnosti 
lokálně řešeno akumulací vody v požárních nádržích buď z veřejného vodovodu,  
ze samostatných podzemních zdrojů, nebo z Labe (u Kovohutí). Toto zásobování 
požární vodou bude v budoucnu doplněno navrženými akumulačními objekty a to jak 
v přírodních, tak i umělých nádržích v rámci jednotlivých areálů. Pro průmyslové  
a zemědělské areály je povinností větší objemy dešťových vod akumulovat pro jiné 
využití. V grafické části jsou vyznačené povinné požární nádrže (jsou možné přírodní 
nebo umělé) pro jednotlivé areály, přitom jejich umístění není vázáno k místu kresby. 
Odběrná místa budou detailně řešena v příslušné PD dle platných norem a předpisů  
a odsouhlasena HZS. Tato akumulovaná požární voda bude v případě potřeby využita 
v prvním sledu a voda s požárních hydrantů bude využívaná v druhém sledu. Přesné 
určení hydrantu přímo určených pro požární zabezpečení bude řešeno jednáním mezi 
majitelem a provozovatelem vodovodní sítě s HZS. 
 
 
 
 

Odkanalizování a čištění odpadních vod 
 
6.2.5 Splašková kanalizace: 
Město Čelákovice má vybudovanou jednotnou kanalizaci ukončenou centrální 
čistírnou odpadních vod ČOV Čelákovice, situovanou u Labe na západním okraji 
k.ú. Čelákovice. Kanalizace je v majetku města. Provozovatelem jsou Vodovody  
a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.  
V roce 2013 byla na ČOV investicí města provedena generální oprava. Povolený 
průtok na ČOV je 1.100.000 m3, maximální kapacita 10474 ekvivalentních obyvatel. 
Pro další rozvoj města je kapacitu ČOV nutné posílit. Jako nezbytně nutné je zvýšení 
kapacity ČOV na 14000 EO (významná vodohospodářská stavba VHS 02). Posílení 



část C -  Odůvodnění ÚP Čelákovic, návrh pro společné jednání 
 

Ing. arch. Jitka Fikarová, prosinec 2015 
 

43 

kapacity ČOV nevyvolá plošný dopad, resp. změnu funkčního využití nárokovanou 
územním plánem. 
 
Kanalizační síť v zastavěné části města Čelákovice je z větší části jednotná, doplněná 
odlehčovacími komorami s odlehčením do přilehlých vodotečí. Stoková kanalizační 
síť je doplněna 5ks čerpacích stanic odpadních vod, které přečerpávají odpadní vody 
v rámci stokové sítě z povodí (blíže viz grafická část). V části „Jiřina“,  
v k.ú. Sedlčánky je stávající kanalizační systém řešen jako tlaková kanalizace s DČJ 
u jednotlivých objektů. 
Místní část Sedlčánky je řešena jako oddílný kanalizační systém, který je řešen jako 
větevný, rozdělený do 5 povodí, z nichž každé je zakončeno čerpací stanicí 
odpadních vod, které přečerpávají odpadní vody do stokového kanalizační systému 
města Čelákovice. 
V místní část Záluží v současné době není vybudován souvislý kanalizační systém, je 
však projekčně připraven. Záluží bude napojeno gravitační kanalizační stokou  
do stávající stoky v Čelákovicích, v ulici S.K.Neumana.  
Materiálové provedení a technický stav stokové sítě odpovídá době výstavby  
a předpokládá se plynulé nahrazování starých, poškozených stok na základě obnovy 
infrastruktury kanalizační sítě, které bude předcházet její podrobný stavebně-
technický průzkum a to ve vazbě na technické možnosti provozovatele. 

 
Návrh ÚP navrhuje v maximální míře stávající stokovou síť jednotné kanalizace 
odlehčit od dešťových vod, přičemž by se mělo postupovat v odlehčování od oblastí 
s velkým množstvím balastních vod (např. původní areál závodu TOS), případně od 
míst, kde je potřeba dešťové stoky budovat v předstihu, před následnou zástavbou 
(např. plocha přestavby P21). Oddělování kanalizačních stok bude prováděno 
postupně, dle konkrétních podmínek i za předpokladu, že nové dešťové stoky nelze 
zapojit do dešťové kanalizace. Znamená to, že se při rekonstrukcích uličního prostoru 
se vždy vybuduje, kde to je možné a účelné, dešťová kanalizace i za cenu, že se na 
svém konci zaústi do jednotné kanalizace a to doby, než se vybuduje následná 
dešťová kanalizace. Součásti úprav je postupná redukce odlehčovacích komor. 
Stoprocentně se doporučuje odstranit odlehčovací komoru v ulici Ve Vrbí, která je 
zaústěná do zatrubněného úseku Čelákovického potoka. Souběžně se ale provede  
i rekonstrukce navazujícího potrubí kanalizační stoky a také zatrubnění 
Čelákovického potoka. (Významná vodohospodářská stavba VHS 01). Součástí 
úprav stokové sítě má být i úprava zaústění odlehčovací komory u ČOV do slepého 
ramena Labe. Kromě jiného se přivede vodní tok do mrtvého ramene Labe novým 
umělým korytem o šířce cca 3,0 m.  
Projektovaný kanalizační přivaděč z místní části Záluží bude nutno upravit, resp. 
korigovat jeho trasu a tak, aby nebyl v kolizi s navrženým suchým poldrem SP-13. 
Kanalizační potrubí bude obetonováno, čímž bude zajištěno proti „vyplávaní“  
a poklopy stávajících revizních šachet bude nutno výškově upravit a doplnit  
o vodotěsný šachtový poklop se zajištěním, tak aby bylo zabráněno nátoku vody 
z povodňové vlny do stokového kanalizačního systému – ochrana zastavěného území 
v městě Čelákovice (významná vodohospodářská stavba VHS 03). 
 
V navržených zastavitelných plochách je v ÚP navržena oddílná kanalizační stoková 
síť, která zajistí odvedení splaškových odpadních vod z řešených ploch a to ve vazbě 
na stávající stokový kanalizační systém města Čelákovice. Vzhledem ke konfiguraci 
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řešeného území je nově navržená stoková síť doplněna o 5 nových čerpacích stanic 
odpadních vod (ČSOV) a jejich číslování navazuje na stávající číslování ČSOV, 
které je doplněno o ulici, kde je nová ČSOV umístěna. 

 
Výčet nových ČSOV: 

• ČSOV 06 Čelákovice – Krátká Linva – plochy Z10, Z20, Z21, Z22, Z23 
• ČSOV 07 Čelákovice – U Hřbitova – plochy P11, P22, Z9b, Z27 (stávající    

ČSOV 02 – U Hřbitova bude zrušena) 
• ČSOV 08 Čelákovice – V Zahrádkách – plocha P14a 
• ČSOV 09 Čelákovice – Stankovského – plochy P18, Z1, Z2 
• ČSOV 10 Čelákovice – Toušenská – plocha Z11 
 

Současně je v části města Čelákovice navrženo rozšíření stávajícího tlakového 
kanalizačního systému. Dobudovány budou dvě nové tlakové kanalizační stoky. DČJ, 
budou rozmístněny dle předpokládané zástavby ploch Z7c a plochy P20. 
 
 
6.2.6 Dešťová kanalizace: 
Stávající systém dešťové kanalizace v zastavěné části města Čelákovice je 
minimální. Ve městě nachází z větší části jednotná kanalizace, doplněná 
odlehčovacími komorami s odlehčením do přilehlých vodotečí.  
Oddílná kanalizace je vybudovaná v lokalitě V Rybníčkách (novější zástavba),  
v obchodní zóně u Průmyslové ulice, v oblasti Náměstí 5. května (dešťová kanalizace 
zaústěná do zatrubněného úseku Čelákovického potoka a samostatná větev – 
bezpečnostní přepad od odlehčovací komory jednotné kanalizace), v území se 
zástavbou rodinnými domy Pod přerovskou cestou a Jiřina – část v k.ú. Sedlčánky 
(severovýchodně od Jiřinského potoka), v ulici Václava Kálika. Dále je dešťová 
kanalizace vybudovaná v místní části Sedlčánky, a to se dvěma větvemi, kde jedna je 
zakončená v potoku Výmola a druhá v řece Labe. Dále v některých areálech 
(posklizňová linka a depozitář NTM ) průmyslové zóny Cihelna se zakončením  
v Zálužském potoce. Do Zálužského potoka je rovněž zaústěná dešťová kanalizace  
s areálu rozvodny Čechy střed v sousedním k. ú. Mochov. 
Na území města se nachází několik drenážních soustav, a to v lokalitě V Rybníčkách 
(odvodňuje podloží zástavby v trase původního koryta Čelákovického potoka  
a podzemní pramen u MŠ), v městské části Jiřina (historická drenáž na místě 
původního meandru řeky Labe) a soustavy odvodňující zemědělskou půdu východně 
od Záluží. 
 
Návrh na úpravy a rozšíření dešťové stokové sítě ve městě vychází ze skutečnosti,  
že většina dešťových vod je zaústěná do jednotné kanalizace. Kromě legislativních 
požadavků na budování oddílné kanalizace, je potřeba zdůraznit, že jednotná 
kanalizace odvádí velké množství balastních vod, především ze střech a zpevněných 
ploch z areálech v rámci průmyslové zóny TOS, ale také i z menších areálu, jako jsou 
DURABO, PENNY, areál ZŠ v ulici J. A. Komenského, apod.). Dešťové vody  
nad míru ředí splaškové vody, čímž se do vodotečí dostává větší množství, sice 
naředěných, ale ne vyčištěných odpadních vod. Budování oddílného systému 
odkanalizování území bude probíhat postupně, a to formou maximálně možného 
odlehčení jednotné kanalizace od dešťových vod. V odlehčování se bude postupovat 
od oblastí s velkým množstvím balastních vod (např. původní areál závodu TOS), 
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případně od míst, kde je potřeba dešťové stoky budovat v předstihu, před následnou 
zástavbou (např. plocha přestavby P21). Oddělování kanalizačních stok bude  
dle konkrétních podmínek prováděno i za předpokladu, že nové dešťové stoky nelze 
hned přepojit do dešťové kanalizace. Znamená to, že se při rekonstrukcích uličního 
prostoru vždy, kde to je možné a účelné, vybuduje dešťová kanalizace i za cenu,  
že se na svém konci zaústi do jednotné kanalizace. A to doby, než se vybuduje 
následná dešťová kanalizace. Součástí úprav je postupná redukce odlehčovacích 
komor jednotné kanalizace. Navržená dešťová stoková síť města Čelákovice 
pozůstává  
z několika samostatných povodí - stokových sítí, které jsou zaústěné do konkrétní 
vodoteče, případně vodní plochy (viz. grafická část).  
 
Součástí návrhu likvidace dešťových vod je zasakování dešťových vod na místě 
dopadu srážek a to pomocí navržených stavebních opatření a skladeb (směrování 
dešťových vod do zatravněných ploch, realizace ploch s propustnými, nebo částečně 
propustnými povrchy, budování malých průlehů a zasakovacích terénních prohlubní. 
Až přebytečné dešťové vody, které se nepodaří řešit lokálně, budou směrovány  
do dešťové kanalizace. Cílem je omezení nátoku balastních vod na ČOV a umožnit 
tak efektivnější čištění splaškových odpadních vod a v neposlední řadě i snížení 
provozních nákladů. V oblastech především s nižším provozem na místních 
komunikacích a zároveň v počátečních úsecích odvádění dešťových vod, budou 
budovány liniové žlaby, a odvodňovací příkopy, které budou přes vpusti zaústěné  
do samotných stok.  
 
Dešťové kanalizační stoky jsou určeny především pro odvodnění veřejného 
prostranství. Každá stavba je dle platné legislativy povinna zabezpečit likvidaci 
dešťových vod na svém pozemku, vyjma území, kde to není možné z hlediska 
geologie, nebo z hlediska ochrany přírodního léčivého zdroje. Rovněž je do dešťové 
kanalizace možné zaústit dešťové vody z větších střešních a zpevněných ploch  
u staveb fyzických, nebo právnických osob, které nelze řešit v místě dopadu na 
zemský povrch. Přitom je nutné prokázat tuto technickou nemožnost likvidace 
dešťových vod na svém pozemku a zároveň prokázat nemožnost využití 
akumulovaných dešťových vod pro jiné využití (závlahová voda, požární voda).  
Pro průmyslové a zemědělské areály je povinností větší objemy dešťových vod 
akumulovat pro jiné využití.  
V grafické části jsou vyznačené povinné požární nádrže (jsou možné přírodní nebo 
umělé) pro jednotlivé areály, přitom jejich umístění není vázáno k místu kresby,  
ale pro dané území (plochu). Tato akumulovaná požární voda bude v případě potřeby 
využita v prvním sledu a voda s požárních hydrantů bude využívaná v druhém sledu.  
 
Likvidace drobných úkapů od olejů a pohonných hmot z automobilů, z ploch 
komunikací a parkovacích zálivů se doporučuje celoplošně řešit směrováním  
do zasakovacích a filtračních průlehů podél komunikací a parkovacích zálivů (vyjma 
území v OPPLZ II. stupně), s drenážním potrubím pod filtrační vrstvou zemního 
materiálu v průlezích, které budou zaústěné do dešťové stokové sítě (filtrační 
průlehy). Závazně se tento způsob použije u vybraných oblastí (viz text dále). 
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Návrh dešťových stok úzce souvisí s protipovodňovými opatřeními, v rámci kterých 
je navrženo několik středně velkých a velkých retenčních objektů – větších 
přírodních průlehů v rámci zastavěného území, které jsou vyznačené v grafické části.  
Materiálově budou dešťové stoky provedeny z betonových trub. 
 
 
Odůvodnění návrhu dešťové kanalizace: 
 
a) Lokalita V Prokop ě, část území průmyslové zóny TOS, plochy P1, P2, 
P4a (část), P18, Z1, Z2, Z5. Nezastavěnou částí tohoto území prochází stávající 
údolnice povodí - zapomenuté bezejmenné a občasné vodoteče s velkým 
povodňovým průtokem. Tato drobná vodoteč může mít v místě křížení se železniční 
tratí č. 074 Brandýs nad Labem – Čelákovice, průtok Q 100 = 3,42m3.s-1 
(redukovaný průtok), což jednoznačně ohrožuje i zástavbu na ploše Z1. Do území 
zasahuje část průmyslové zóny TOS (s velkými plochami střech a zpevněných 
ploch), která se nachází v ochranném pásmu přírodního léčivého zdroje II. stupně 
(kde nelze vsakovat dešťové vody). Proto stěžením pro tuto oblast je obnovení 
suchého, přírodního koryta občasné vodoteče procházejícího plochu Z1  
a současně je zde navržena dešťová stoka, odvádějící neakumulovatelné dešťové 
vody z části areálů průmyslové zóny TOS. Obnovení přírodního koryta bude sledovat 
stávající konfiguraci terénu. V zastavěném území trasa povede od místa stávajícího 
propustku pod silnicí II/245, podél hranice katastrálního území a dále přes území  
s občasným tokem k vytvarovanému korytu ve svahu. Dále bude trasa směrována  
do koryta v sousedním katastrálním území Lázně Toušeň, který je zaústěné do vodní 
plochy – tůně – pozůstatku po historickém meandru Labe. Koryto v zastavěném 
území bude řešeno jako plocha s několika průlehy, navazujících na sebe (stupňovité 
provedení dna koryta občasné vodoteče, architektonicky řešené, bez keřů). Trasa 
hlavní dešťové stoky DN 800 je navržena v trase prodloužení komunikace 
Stankovskéhoi, plochou Z1 k ploše Z2, a to v dimenzi DN 800 a DN 600. Na tuto 
severo–jižní trasu jsou napojené další stoky ze zastavěného území V Prokopě  
a z prostoru účelové komunikace v průmyslové zóně TOS. V území průmyslové zóny 
TOS (OPPLZ II. stupně) se nebudou zasakovat dešťové vody, plochy komunikací, 
parkovišť a manipulačních ploch budou provedeny s nepropustným povrchem. Tyto 
plochy musí být odvodněny a to včetně ploch parkovišť a manipulačních ploch přes 
odlučovače lehkých kapalin vhodné konstrukce a provedení (dle typu a velikosti 
řešené plochy) do dešťové kanalizace. Ve zbylém území povodí této dešťové 
kanalizační větve budou veškeré plochy komunikací a parkovacích zálivů odvodněny 
do filtračních průlehů podél dopravních staveb s napojením drenážního potrubí  
na dešťovou stokovou síť. Posledně vyjmenovaná zásada pro návrh odvodnění 
vychází ze skutečnosti, že dešťová kanalizace je zaústěná do bezodtokové tůně. 
Proto, pro zamezení kontaminace vodního prvku umístěného v rámci biokoridoru, je 
navržené likvidovat veškeré úkapy přes filtrační vrstvu zeminy (která ropné látky 
nejlépe odbourá (při běžném množství úkapů)), nebo přes odlučovače lehkých 
kapalin v případě OPPLZ. Realizaci této větve dešťové kanalizace lze považovat  
za prioritní a důležitou, jelikož napomůže výrazně odlehčit stávající jednotnou 
kanalizaci. 
 
b) Část území průmyslové zóny TOS, část ulic Stankovského, Prokopa 
Holého, B. Smetany, Na Švihově, Na Strání, Na Nábřeží, plochy P3, P4a (část), 
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P4b, P5, P6, P7, P8, P23, Z3 (menší část) a Z4. Jedná se o území převážně 
původního areálu závodu TOS – dnes průmyslové zóny TOS a z východu přilehlé 
obytné území. Severní a západní část průmyslové zóny TOS se nachází v ochranném 
pásmu přírodního léčivého zdroje II. stupně. Stěžením pro tuto oblast je převedení 
přiškrcených dešťových vod ze záplavového území ZÚ-02 do suchého poldru SP-04 
a odvedení neakumulovatelné dešťové vody z části areálů průmyslové zóny TOS. 
Suchý poldr SP-04, s retenčním objemem min. 8000 m3 je navržený na místě 
prohlubně – stopy po historickém meandru řeky Labe. Plocha poldru bude vymezená 
zemním valem s objektem propustku (se zpětnou klapkou) škrtícím povodňový 
průtok. V ploše poldru se nebudou nacházet žádné keře, na části plochy bude jezírko 
s retenčním objemem pro 5-ti letý kritický déšť. Tímto se využívá stávající terénní 
konfigurace k retenování a akumulování povodňových průtoků. Tím se zpomalí 
odtok dešťových vod do samotného koryta Labe a také naplní litera zákona  
na vypouštění objemu dešťových vod do vodního toku v množství 10 l/s/ha. 
Navržená hlavní dešťová stoka zaústěná do suchého poldru SP-04 povede v trase 
ulice Na Strání, nová komunikací propojující ulici Na Strání a Stankovského ulici  
a v Stankovského ulici po křižovatku s Tovární ulicí a to v dimenzi DN 1000. Hlavní 
stoka bude v dimenzi DN 800 pokračovat Tovární ulicí až k silnici II/245, kterou 
pojede a dále až ke škrtícímu propustku pod železniční tratí č. 074 Čelákovice – 
Brandýs nad Labem (odvod dešťových vod ze záplavového území ZÚ-02). Těleso 
železnice bude proti porušení stability podmáčením staticky zajištěno. Směrování 
povodňového průtoku Q100 povodí záplavového území ZÚ-02 přes stávající 
zastavěné území a přilehlých ploch přestavby není reálné, proto bude přiškrceno tak, 
aby navržená dešťová kanalizace pojmula jak dešťové vody, tak přiškrcený odtok  
ze záplavového území. Navíc po dobu retence záplavové vlny je umožněno 
částečnému vsakování vod od půdních vrstev. V trase Stankovského ulice v úseku 
Tovární – Na Švihově je navržená druhá větev dešťové stoky v dimenzi DN 600.  
Do těchto hlavních stok jsou zaústěné uliční stoky o dimenzi DN 400.  
V území průmyslové zóny TOS (v části v OPPLZ II. stupně) se nebudou zasakovat 
dešťové vody, plochy komunikací, parkovišť a manipulačních ploch budou 
provedeny s nepropustným povrchem, odvodnění z ploch parkovišť a manipulačních 
ploch bude napojeno na odlučovače ropných látek. Ve zbylém území povodí této 
dešťové kanalizační větve budou veškeré plochy komunikací a parkovacích zálivů 
odvodněny do filtračních průlehů podél dopravních staveb s napojením drenážního 
potrubí na dešťovou stokovou síť. Posledně vyjmenovaná zásada pro návrh 
odvodnění vychází ze skutečnosti, že dešťová kanalizace do Q5 je zaústěná  
do bezodtokového jezírka na dně suchého poldru. Proto, pro zamezení kontaminace 
vodního prvku umístěného v rámci biokoridoru a propojeného s poříční vodou je 
navržené likvidovat veškeré úkapy přes filtrační vrstvu zeminy (která ropné látky 
nejlépe odbourá (při běžném množství úkapů)), nebo přes odlučovače lehkých 
kapalin v případě OPPLZ. Realizaci této větve dešťové kanalizace lze považovat  
za prioritní a důležitou, jelikož napomůže výrazně odlehčit stávající jednotnou 
kanalizaci. 
 
c) Oblast nad stadionem (Ulice U Kapličky, Na Strání (část), Na Nábřeží 
(část), Stankovského (část)) a plocha P9. Pro tuto oblast je navržená dílčí dešťová 
kanalizační soustava odvádějící dešťové vody bez retence přímo do Labe.  
Pro retenční nádrže není v oblasti prostor, a proto koncová část kmenové stoky je 
navržena v dimenzi DN 1200. Kmenová stoka povede v trase ulice U Kapličky  
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do Stankovského ulice a je zakončením na plochách parkoviště v sídlištní zástavbě. 
Pokud jde o profily, tak v trase podél stadionu bude provedena v dimenzi DN 800, 
dále po křižovatku s ulicí na Strání v dimenzi DN 600 a v závěru v dimenzi DN 500. 
Navazující uliční stoky budou provedené v dimenzi DN 400. Tato větev dešťových 
stok není prioritní stavbou, jelikož zasahuje do území, ve kterém byli v nedávné době 
rekonstruované uliční prostory. Přesto je potřeba využít skutečnosti, že území blíž 
Labe má starší komunikace a při jejích rekonstrukcích již s dešťovou kanalizaci 
počítat, a to pro celé povodí. Pokud jde o vsakování a jinou možnost zpomalení 
odtoku dešťových vod, tak alespoň plochy komunikací s dlážděným povrchem budou 
odvodněné přes filtrační průlehy s napojením drenážního potrubí na dešťovou 
stokovou síť. Pro zamezení kontaminace vodního toku ropnými látkami (úkapy od 
automobilů) je navržené likvidovat alespoň část úkapů přes filtrační vrstvu zeminy 
(která ropné látky nejlépe odbourá (při běžném množství úkapů). 
 
d) Centrální část města Čelákovice (ulice Na Hrádku, Rybářská, Nám. 5. 
května Sedláčkova, J. A. Komenského, Hybešova, V Zátiší, Vančurova, 
Rumunská (část), V Rybníčkách, Sady 17. listopadu) a plocha P25.  
Území je v současnosti částečně odvodněné dešťovou kanalizací, kde jsou dešťové 
stoky pouze na náměstí a z objetu nové zástavby BD na náměstí, a které jsou 
zapojené do zatrubněného úseku Čelákovického potoka. Ostatní plochy povodí jsou 
odvodněny do jednotné kanalizace. Návrh na dešťovou kanalizaci spočívá  
v následujících opatřeních: Stávající potrubí od odlehčovací komory jednotné 
kanalizace na Náměstí 5. května (DN 600), bude po zrušení této odlehčovací komory 
rekonstrukcí zvětšeno na dimenzi DN 800 a prodlouženo až do otevřeného koryta 
Čelákovického potoka. Opačným směrem bude tato stoka prodloužená jako hlavní 
větev – po křížení ze Sedláčkovou ulicí v dimenzi DN 800, dále po parkoviště u KD 
v dimenzi DN 600 a v závěru do ulice Rumunská v dimenzi DN 500. Do této hlavní 
stoky budou přepojeny stávající uliční stoky z Náměstí 5. května, napojená druhá 
větev ze Sedláčkovy ulice v dimenzi DN 400 s odbočkou DN 300 do Kostelní ulice. 
V oblasti Sadů 17 listopadu bude ze západu do této stoky napojena stoka z  ulice  
J. A. Komenského (od MŠ) v dimenzi DN 500 a uliční stoky v ulici J. A. 
Komenského o dimenzi DN 300. U parkoviště u KD je ze západu do hlavní stoky 
napojena boční větev o dimenzi DN 500 procházející přes dopravní hřiště do ulice  
J. A. Komenského. Stoka dále pokračuje ve Vančurově ulici, po křižovatku  
s Hybešovou ulicí bude provedeno v dimenzi DN 400. Další úseky – uliční stoky 
budou provedeny v dimenzi DN 300. Realizace této větve dešťových stok bude 
obtížnější, jelikož stěžení úsek prochází územím s v nedávné době rekonstruovanými 
plochami (Náměstí 5. května, ulice U Kovárny). Rekonstruovaná byla i Rumunská 
ulice. Proto se doporučuje v první části vybudovat dešťové stoky z ulic  
J. A. Komenského, Vančurova, Hybešova a V Zátiší se zaústěním do Čelákovického 
potoka. Tyto stoky až v později přepojit do kanalizační stoky propojující úsek  
pod Náměstím 5. května a Rumunskou ulici. Prodloužení potrubí se začátkem v 
odlehčovací komoře na Náměstí 5. května je doporučeno realizovat prioritně, v co 
nejbližší době. Důvodem je, že je zaústěné do malé bezejmenné vodoteče, která 
nemůže dostatečně naředit a vypořádat se s odlehčovanými odpadními vodami. 
Stávající stav je z hygienického hlediska absolutně nevhodný. 
 
e) Lokalita V Rybní čkách a plocha Z3 (větší část). V novější zástavbě se 
nachází několik větví dešťové kanalizace, které jsou zaústěné do původní meliorační 
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strouhy, s níž nejvýznamnější se nachází v ulici Jana Kamaráda. Meliorační strouha 
je před zaústěním do Čelákovického potoka, v délce 162 m, zatrubněná (DN 800). 
Specifikum oblasti je, že její část se nachází na místě bezodtokové terénní prohlubně 
po historické trase Čelákovického potoka, která je ohrožena lokálními záplavami.  
V této oblasti se dešťová kanalizační soustava dobuduje prodloužením zatrubněného 
úseku meliorační strouhy v dimenzi DN 500, z části mimo trasu strouhy. Do této 
stoky se přepojí stávající dešťové kanalizace v současnosti vyústěné do meliorační 
strouhy a alespoň část balastních vod – dešťových vod z OC Penny, které jsou 
doposud odváděné jednotnou kanalizací. Tímto dojde k oddělení dešťových vod  
z novější zástavby a zamezení jejich vtékání do terénní prohlubně. Samotná 
meliorační strouha se doplní o nové mělce tvarované průlehy PH-01 (retenční objem 
300 m3) a PH-02 (retenční objem 350 m3) a suché koryto umožňující retenci 
dešťový vod v případě přívalových dešťů. Na začátku této soustavy je navržený 
suchý poldr SP-05 s retenčním objemem 1250 m3. Na jeho dně bude vytvořena 
menší přírodní akumulační nádrž pro jiné využití akumulovaných vod. V oblasti 
garáži jsou navržené vsakovací průlehy se společným retenčním objemem 250 m3. 
Touto soustavou poldru a průlehů dojde k zamezení lokálních záplav. Součástí těchto 
úprav musí být i rekonstrukce úseku jednotné kanalizace v místě garáží a umístění 
zpětných klapek do některých dešťových stok, z důvodu zamezení zpětného toku 
záplavových vod do terénní prohlubně z toku Čelákovického potoka. V oblasti se  
u garáží nachází starší odlučovače ropných látek, které bude potřeba výhledově 
rekonstruovat, nebo trvale odstranit. V ulici J. Zeyera, z východního úseku,  
je odvodnění řešeno novou uliční stokou o dimenzi DN 300 s úsekem retenčního 
potrubí DN 800. Stávající drenáž odvádějící podzemní vody musí být zachována. 
 
f) Obchodní zóna u Průmyslové ulice, plocha Z11.  
V Průmyslové ulici je vybudovaná stávající stoka dešťové kanalizace KT 500, se 
zaústěním do Čelákovického potoka. Do této stoky jsou odvodněné jak veřejný 
prostor, tak plochy OC Billa (přečerpáváním). OC Tesco je odvodněno samostatnou 
větví zaústěnou do Čelákovického potoka. Rozšíření dešťové kanalizační soustavy je 
navrženo novou větví stoky o dimenzi DN 500, v trase podél severozápadní hrany 
plochy Z11 (v trase nové komunikace), s napojením na stávající dešťovou stoku. 
 
g) Plochy P10 a Z24 (část). Tyto plochy jsou odvodnitelné vybudováním nové 
dešťové stoky v trase od plochy P10, přes areál společnosti DURABO a dále ulicí  
S. K. Neumanna do Čelákovického potoka o dimenzi DN 500, do této stoky  
se přepojí konec stávající jednotné kanalizace – odvodnění části komunikace  
v Masarykově ulici. Navrhovaná trasa přes areál právnické osoby byla zvolená  
z důvodu stísněných prostorových podmínek v ulici Bratří Čapků. Zároveň se tím 
vytváří podmínky na oddělení dešťových balastních vod od splaškových vod v rámci 
areálu společnosti DURABO.  
 
h) Oblast Cihelna, plochy Z12, Z13, Z19 a část rezervy R1. V tomto 
zastavěném území jsou v současnosti dvě stávající větve dešťové kanalizace,  
a to z areálu posklizňové linky a z areálu depozitáře NTM. Větev v areálu depozitáře 
NTM bude doplněná o retenční přírodní nádrž – SP-11 s jílovým dnem pro přiškrcení 
odvodu dešťových vod. Jílové dno má chránit stávající násep před narušením  
a zvodněním. Z důvodu výstavby přeložky železniční tratě č 231 Lysá nad Labem – 
Praha Vysočany bude stávající odvodnění areálu posklizňové linky stokou DN 500 
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(úsek mimo areál) přemístěno do nové polohy a bude převedeno na veřejnou 
dešťovou stokou o dimenzi DN 600. Na tuto stoku se napojí uliční stoka  
ze stávajícího přilehlého obytného území o dimenzi DN 400, která odvodňuje plochy 
Z12 a Z13 stokou o dimenzi DN 300. Průmyslová zóna, východně od ulice , bude  
v rozvojové části odvodněna přes retenční přírodní nádrž SP-12 s jílovým dnem  
a s menší přírodní akumulační nádrží s bezpečnostním přepadem do Zálužského 
potoka. Tímto dojde k omezení okamžitého objemu dešťových vod odváděných  
do Zálužského potoka a zároveň se sníží objem povodňového průtoku, který je 
potřeba zadržovat v suchém poldru na soutoku Zálužského a Čelákovického potoka.  
 
i) Místní část Záluží, plochy P19, Z14, Z15. V tomto území bude nově 
vybudovaná dešťová kanalizace bez retence dešťových vod v nádržích. Dešťové 
vody budou odváděny hlavní stokou z potrubí v dimenzi DN 1000. Hlavní stoka 
povede od svého zaústění do Zálužského potoka v rovnoběžné trase s východní 
hranicí zastavěného území v dimenzi DN 600, která bude pokračovat Haškovou ulicí 
v dimenzi DN 500. Na křižovatce se Zálužskou ulicí bude rozvětvena do dvou větví, 
obě v dimenzi DN 400. Jižní větev bude směrovat do Mstětické ulice, severní povede 
v trase Zálužská ulice, ulice K Brabce, První ulice a podél stávající trasy železnice 
směrem k „Strážnímu domku“. Návrhem bylo myšleno vybudovat základní stokovou 
síť, do které budou napojeny povrchové liniové žlaby přilehlých a navazujících ulic. 
Nejdůležitější úsek je stoka vedená Haškovou a Mstětickou ulicí, která pojme část 
povodňového průtoku definovaném v povodňovém plánu.  
 
j) Oblast Pod Nádražím a Krátká Linva, plochy Z10, Z20, Z22 (část), Z23 
(část), Z25 (část) a Z 26 (část). Stěžejní pro oblast Pod Nádražím je navržená 
výstavba hlavní dešťové stoky, umožňující odvodnění zastavitelných ploch v oblasti 
Krátká Linva. Řešení odvodnění v oblasti Krátká Linva je úzce propojené  
s protipovodňovými opatřeními a je zároveň podmíněné výstavbou 
protipovodňových opatřeních na Čelákovickém a Zálužském potoku. Zástavba 
Krátké Linvy a její odvodnění je podmíněno realizací suchých poldrů  
na Čelákovickém a Zálužském potoce, včetně řešení protipovodňových opatření  
na povodích, kterých povodňový průtok se převádí právě do Čelákovického potoka. 
Když nedojde k omezení povodňového průtoku Q100 na Čelákovickém a Zálužském 
potoce, tak aby vznikla rezerva pro zaústění dešťové kanalizace z lokality Krátká 
Linva do Čelákovického potoka, tak reálně hrozí zaplavení v první řadě oblasti Sadů 
17. listopadu a přilehlé zástavby, posléze dolní části Náměstí 5. května, parkoviště  
U Kovárny, zahrad v oblasti mezi Kostelní a Rybářskou ulicí, parku Na Hrádku a dle 
situace až areálu Čelákovického mlýnu (za předpokladu nedostatečné průtočné 
kapacity můstku v ulici Rybářská / Na Hrádku)  
Hlavní dešťová stoka bude do Čelákovického potoka zaústěná v ulici Svatopluka 
Čecha v místě můstku přes tento potok, který bude rekonstruován (nutnost navýšení 
průtočné kapacity konstrukce mostku). Hlavní stoka povede dále ulicí Petra 
Jilemnického k Masarykově ulici (potud bude mít dimenzi DN 1000), kterou stoka 
podjede, jako i železniční trať v místě nádraží a bude zakončená mezi plochou Z10  
a plochou Z25 suchým poldrem SP-14 s retenčním objemem 4200 m3. V délce  
od Masarykovy ulice po suchý poldr bude mít dimenzi DN 800. V oblasti  
Pod Nádražím budou do této stoky zaústěné uliční dešťové stoky: ulici Svatopluka 
Čecha DN 300, v Havlíčkově ulici další uliční stoky o dimenzi DN 400. V 
Masarykově ulici bude z jihu k této stoce vybudována druhá větev této hlavní stoky  
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o dimenzi DN 600. V Kozovazské ulici budou do hlavní stoky z obou stran zaústěné 
uliční stoky v dimenzi DN 400, které budou na svých začátcích v dimenzi DN 300. 
Samotný suchý poldr SP-14 plní především funkci zajištění stability podloží okolních 
staveb a musí být proveden s vrstvou jílu v podkladních vrstvách. Přitom svým 
retenčním objemem přiškrtí odtok dešťových vod z území umístěným výš tak, aby 
nedošlo k zaplavení oblasti přilehlé k nádraží. V rámci plochy Z25, jako v uličním 
prostranství budou provedeny dešťové stoky. Stoky ze severo-východu a z východu 
budou provedeny v dimenzi DN 300, stoka z jihozápadu v dimenzi DN 400. 
Jihozápadní větev bude ukončená sérii propojených průlehů a záplavového území 
ZÚ-04 v rámci zemědělské půdy s přiškrcením odtoku povodňových průtoků. Průleh 
PH-06 bude mít retenční objem 900 m3, průleh PH-07 bude mít retenční objem 700 
m3. Povodí nad zastavitelným územím není rozsáhle, přesto je z něj potřeba omezit 
okamžitý odtok a rentovat povodňové průtoky Q 100 s následným postupným 
vypouštěním. Zastavěním území, se zvýší hydrologické poměry. Proto v rámci 
výstavby nové silnice III třídy, která navazuje na přeložku silnice II/245, se realizuje 
v rámci silnice objekt s přiškrcením povodňového průtoku na Q = 0,103 m3.s-1, čímž 
se vymezí záplavové území ZÚ-04. Omezením průtoku objektem pod silnicí se 
ochrání zastavitelné území a především v oblasti u nádraží. Z tohoto prostoru není 
možné bezpečně odvést povodňový průtok, vzhledem ke skutečnosti, že se jedná 
terénní prohlubeň. Přilehlá železnice v nejnižším místě tvoří jakousi hráz. Tím je 
plocha u nádraží ohrožená záplavami, které ale nemůžeme v celém objemu odvést  
do Čelákovického potoka, jelikož by došlo k zaplavení oblasti kolem Náměstí 5. 
května. Protipovodňová opatření se rozprostírají na více míst, přičemž realizace 
pouze škrtícího objektu a vymezení záplavového území je finančně méně náročné, 
než realizace retenčních a protipovodňových opatření v rámci zastavitelného území. 
V rámci plochy určené pro zástavbu Z23 budou veškeré plochy komunikací  
a parkovacích zálivů odvodněny do filtračních průlehů podél dopravních staveb  
s napojením drenážního potrubí na dešťovou stokovou síť. Plochy zeleně budou vždy 
řešené i jako plochy průlehů, mělce tvarovaných a architektonicky ztvárněných pro 
retenci a částečné vsakování dešťových vod. V rámci plochy Z23, u křižovatky ulic 
Mochovská x Karla Otty je navržen retenční a vsakovací poldr SP-15 s retenčním 
objemem 4800 m3. Do něj budou zaústěny některé uliční stoky s plochy Z23. Plocha 
poldru bude přírodně – architektonicky pojednána. Jelikož půdní skladba pod 
humózními vrstvami je zde tvořena především štěrky a písky, neuvažuje se  
o odvedení zde zadržených dešťových vod. 
 
k) Oblast Nedaniny, Za Dráhou (západní část) plochya P17 a P 21 (část). 
Jedná se o odvodnění, v současnosti, zastavěného území s menšími plochami 
přestavby bez možnosti regulace odtoku, nebo návrhu retenčních nádrží. Proto je zde 
navrženo veškeré plochy komunikací a parkovacích zálivů odvodnit do filtračních 
průlehů podél dopravních staveb s napojením do drenážního potrubí na dešťovou 
stokovou síť. V parku na místě starého hřbitova, se pro odlehčení při povodňových 
průtocích bude realizovat větší průleh PH-12. Hlavní stoka od svého zaústění  
do mlýnského náhonu – do řeky Labe, s výustním objektem se zpětnou klapkou, 
pokračuje přes zástavbu v lokalitě Nedaniny do Dukelské ulice, kterou pokračuje  
v dimenzi DN 1000 až do místa parku na místě starého hřbitova. Odtud v dimenzi 
DN 800 pokračuje zmíněným parkem ke křižovatce ulic Jungmanova x B. Němcové. 
Odtud hlavní stoka pokračuje v dimenzi DN 600 ulicí B. Němcové a dále v dimenzi 
DN 500 ulicí Na Požárech – po křižovatku s Dvořákovou ulicí, k Mochovské ulici  
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v dimenzi DN 400. Závěrečný úsek v Mochovské ulici má dimenzi DN 300. Uliční 
stoka v závěrečném úseku ulice B. Němcové a v Jungmanově ulici (po křižovatku  
s ulicí J. Zacha) mají dimenzi DN 400. Uliční stoka v závěru Dukelské ulice má 
dimenzi DN 400, a tato stoka se dále větví na další úseky do Sedláčkovy a Jiřinské 
ulice v dimenzi DN 300. Dále uliční stoka v Husově ulici je dimenze DN 400,  
v Sukově ulici a v M. Zachara v dimenzi DN 300. u odbočky k ulici M. Zachara, 
opačným směrem, je navržená odbočná větev stoky do ulice V Nedaninách v dimenzi 
DN 500. Tato dílčí kanalizační soustava není považovaná za prioritní stavbu. Přesto 
je potřeba, především při plánovaných rekonstrukcích v oblasti Dukelské ulice  
a okolí s touto stokou uvažovat.  
 
l) Území V Nedaninách (západně od Kovohutí ), plochy P12, P13, P20, P21, 
městská část Za Dráhou (východní část) a část zastavitelného území Krátká 
Linva (plochy P22, P23 a část P25) a část městské části Jiřina (P15).  
Území s nejrozsáhlejší soustavou dešťové kanalizace. Přitom v městské části Jiřina  
a na ploše P21 nelze cíleně zasakovat dešťové vody (nelze budovat průlehy vzhledem 
ke geologickým podmínkám). Odtok do Labe je regulován omezením průtoku  
s retencí zadržené dešťové vody v suchém poldru SP-21, s retenčním objemem 2000 
m3 (přírodní mělce tvarovaná nádrž, přírodně - architektonicky řešená). Tento poldr 
je umístěný na místě stávající terénní prohlubně, která se pro tento účel upraví (nižší 
investiční náklady na pořízení) – odstraní se keřové patro vzrostlé zeleně, zachovají 
se pouze stromy. Hlavní dešťová stoka bude mít na svém výústním objektu osazenu 
zpětnou klapku. Od suchého poldru a až po plochu P12 má stoka dimenzi DN 1200, 
kde se větví na dvě části. Východním směrem pokračuje větev „A“ odvodňující 
městskou část Jiřina. Jižním směrem pokračuje větev „B“ směrem do městské části 
Za Dráhou a Krátká Linva. Větev „A“ po administrativní objekt Kovohutí je 
navržena v dimenzi DN 1000. Tam se dále rozděluje. Vedlejší větev „A.1“ vede 
směrem do Křižíkovy ulice v dimenzi DN 600 a DN 500 až do místa, kde podjede 
železniční trať a dále pokračuje v dimenzi DN 400 v Dělnické ulici. Na tuto větev je 
napojená uliční stoka z plochy P15. V místě stávajícího propustku pod železniční 
tratí u zastávky Čelákovice Jiřina je z popsané stoky navržená odbočka DN 400, 
která se v ulici Chodská rozděluje na uliční stoky DN 300. Tato větev kopíruje trasu 
původního meandru Labe. Vedlejší větev „A.2“, od administrativního objektu 
Kovohutí v dimenzi DN 800 skoro přímo směruje k železniční trati, kterou podchází. 
Odtud dále pokračuje na křižovatku ulic Alej Jiřího Wolkera x Jaselská a dále 
Jaselskou ulicí. Po křižovatku s ulici 28. října v dimenzi DN 600, a do místa napojení 
stávající kanalizace pomocí potrubí dimenze DN 400 s drenážním systémem z ulice 
Václava Kálika v dimenzi DN 500. Na tomto místě, v parku je pro odlehčení při 
povodňových průtocích navržen větší průleh PH-11. Ulice Václava Kálika se nachází 
na místě historického kamenolomu – terénní prohlubně. Ulice je odvodněná 
vyvedením dešťových vod do parku mezi Rooseveltovou a Jaselskou ulicí, kde je 
ukončená drenáží. Kapacita drenáže však není počítaná na přívalové deště, proto je 
navrženo přepojení tohoto odvodnění na dešťovou kanalizační stoku. Závěrečný úsek 
Jaselské ulice a uliční stoky v ulici 28. října a Alej Jiřího Wolkera mají dimenze DN 
400, uliční stoka – odbočka u administrativního objektu Kovohutí směrem k ploše 
P21 má dimenzi DN 300. Směrování dešťové kanalizace na křižovatku ulic Jaselská 
x Lidická je důležité, jelikož na tomto místě se nachází terénní prohlubeň.  
V minulosti byla odvodněná meliorační strouhou, která odváděla nahromaděné 
dešťové vody do povodí Jiřinského potoka, žel novější zástavbou se tato meliorace 
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zrušila. Dešťová kanalizace má umožnit odvodnění prohlubně i při dešti Q100, 
jelikož stávající zaústění do jednotné kanalizace bude upraveno. Vznikne tam horská 
vpust s bezpečnostním přepadem pro případ povodňového stavu, deště do Q5 bude 
odvádět navržená dešťová stoka. V rámci plochy P21, podél železniční trati bude 
realizován mělce a přírodně tvarovaný suchý poldr SP-20 s retenčním objemem 2000 
m3 a s jílovým dnem, určený k retenci povodňových průtoků, které nemůže pojmout 
navržená soustava dešťové kanalizace (protipovodňové opatření). Odvod vod  
z průlehu je navržen přiškrcením průtoku do vedlejší větve „A.2“ – přes horskou 
vpust. Větev „B“ směruje na křižovatku ulic Křižíkova x Jiřinská v dimenzi  
DN 1200, odkud, přes plochu P21 směruje k železničnímu podjezdu a dále  
na křižovatku ulic Alej Jiřího Wolkera x J. Zacha v dimenzi DN 1000. Do tohoto 
úseku jsou zaústěné dvě uliční stoky z Jiřinské ulice a z plochy P21 v dimenzi  
DN 400. Dešťová stoka v ulici J. Zacha až po křižovatku s Jungmanovou ulicí 
pokračuje v dimenzi DN 800. Zde se dělí.  Vedlejší větev „B.1“ pokračuje dále ulicí 
J. Zacha a v úseku po křižovatku s ulicí Na Požárech je v dimenzi DN 600,  
v následném úseku po Mochovskou ulicí je v dimenzi DN 500 a v rámci plochy P25 
je v dimenzi DN 400. Vedlejší větev „B.2“ směruje v Jungmanově ulici směrem  
na východ v dimenzi DN 500 (po křižovatku s Družstevní ulicí) a závěrečný úsek je 
v dimenzi DN 400, který končí před křižovatkou se Zárubovou ulicí. Alespoň plochy 
komunikací a parkovacích zálivů v městské části Za Dráhou a Krátka Linva budou 
odvodněné přes filtrační průlehy s napojením drenážního potrubí na dešťovou 
stokovou síť. Zástavba Krátké Linvy a její odvodnění je podmíněno realizací této 
větve dešťové kanalizace a souvisejících poldrů. Větí B a vedlejší větev B.1 částečně 
odlehčují dešťovou stoku v trase Krátká Linvy – ulice Petra Jilemnického – 
Čelákovický potok a samotný tok na Čelákovickém potoce (snižuje se tím riziko 
vybřežení Čelákovického potoka v Sadech 17. listopadu). 
 
m) Oblast U Hřbitova, plochy P11, P22, Z6, Z8, Z9b a Z27. Pro toto území 
bude vybudovaná samostatná soustava dešťových stok zaústěných v suchém poldru 
SP-16 s retenčním objemem 1000 m3. I tento poldr bude přírodně – architektonicky 
ztvárněný, v části jeho plochy bude realizována přírodní nádrž – nebeský rybník  
s jílovým dnem. Bezpečnostní přepad ze suchého poldru bude zaústěný do suchého 
koryta podél silnice III/2454 se zaústěním do suchého poldru SP-17 umístěného  
v rámci ÚSES na Jiřinském potoce - mimo zastavěné území. Ze suchého poldru  
SP-16 směrem na jih je navržená hlavní stoka v dimenzi DN 600, a to po první 
odbočku před hřbitovem (před plochu Z8), dále stoka po křižovatku s Jungmanovou 
ulicí pokračujte v dimenzi DN 500 a závěrečný přímý úsek po křižovatku S Příční 
ulicí má dimenzi DN 400. Uliční stoka v Příční ulici je dimenze DN 300  
a v Jungmanově ulici DN 400. Odbočka stoky směrem k ploše P11 a ploše P22 je  
v první části dimenze DN 400 a v závěrečném DN 300. Do suchého poldru SP-16 je 
zaústěné odvodnění krátkou uliční stokou také z plochy P6, v dimenzi DN 400. Celá 
tato část zastavitelného území je součástí povodí Jiřinského potoka. Odvodnění  
do jiných větví dešťové kanalizace by znamenalo vyšší náklady na jejich realizaci, 
jelikož bude nutného jejich zahloubení. Vybudování navržené samostatné soustavy 
tudíž bude méně finančně náročné. Omezením průtoku dešťových vod v suchém 
poldru s částečnou akumulací v jezírku umožní zpoždění odtoku dešťových vod  
do Jiřinského potoka a snížit okamžitý objem záplavové vlny. Výsledný efekt bude, 
že z této oblasti, která je v současnosti nezastavěná, po jejím zastavění bude odtékat 
maximálně stejné množství dešťových stok jako doposud.  
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n) Zastavěné území Pod Přerovskou cestou, plocha Z7b. Toto území má již 
vybudovanou oddílnou kanalizaci. Další rozvoj dešťových stok je navržený pouze  
v prodloužení uliční stoky v Žižkově ulici cca v délce 150 m a v dimenzi DN 300.  
Je tím sledováno mírné odlehčení jednotné kanalizace. 
 
o) Městská část Jiřina jihozápadně přilehlá k Jiřinskému potoku, plocha 
Z7a. V této oblasti jsou špatné geologické podmínky, odvodnění bude řešeno 
minimalizací nepropustných povrchů a odvedení dešťových vod žlaby, které v závěru 
budou zaústěné do stok s retenčními úseky potrubí. Základní dimenze stok  
pro odvodnění Polské ulice a plochy Z7a je DN 300 a tato plocha je do vodoteče 
Jiřinského potoka zaústěná přes povrchový příkop. V rámci plochy Z7a a zároveň  
s rámci stavebních parcel je potřeba navrhnout jeden suchý poldr SP-08, případně 
soustavu průlehů. Na konci Dělnické ulice se uvažuje s retenčním potrubím DN 800 
a s potrubím o základní dimenze DN 300. Jedná se o stávající, z větší části zastavěné 
území, které je součásti povodí Jiřinského potoka. Cílem návrhu je snížit odtok 
dešťových vod do této vodoteče. Spolu s protipovodňovými opatřeními se má 
eliminovat stávající záplavové území Q100 nad můstkem přes Jiřinský potok  
v Dělnické ulici. Uliční prostory v terénní prohlubni v ulici Miroslava Maška  
a severní úsek Lidické ulice budou v odvodněné přes retenční přírodní nádrž - suchý 
poldr SP-19 s retenčním objemem 200 m3. Odvedení zde zadržených dešťových vod 
bude prováděno historickou drenáží přes filtrační dno zmíněného poldru. Tato oblast 
se nachází na místě terénní prohlubně po historickém meandru Labe. Meandr byl 
nevhodně zasypán a následná rekonfigurace terénu z oblasti udělala z lokality 
bezodtokové území. Materiál na zasypání byl použit různorodý (i jíly). Proto na 
tomto území není možné cíleně zasakovat dešťové vody. Přilehlé území je zastavěné 
a jediný odtok z území je možný stávající drenáží z třicátých let minulého století. 
 
p) Zastavěné území městské části Jiřina v katastrálním území Sedlčánky 
(severovýchodně od Jiřinského potoka), plocha Z7c. Toto, v současnosti 
zastavěné území má již vyřešené odvodnění. Plochu Z7c lze odvodnit v kombinaci s 
lokálními průlehy a propustnými (polopropustnými) plochami do stávajících uličních 
stok v ulici K Borku. 
 
q) Území navazující na Přístavní ulici, plochy P13, P14a, P14b, P16 a 
P19.Území bude odvodněno dešťovou stokou zaústěnou do Labe západně  
od železničního mostu. Výustní objekt, společný s přeloženým potrubím  
od bezpečnostního přepadu ČSOV 01 Čelákovice Jiřina bude opatřeno zpětnými 
klapkami. Trasa hlavní stoku bude pokračovat k Přístavní ulici, v prostoru mezi 
zástavbou a objekte ČSOV v dimenzi DN 600. Na tuto stoku směrem ze západu 
navazuje uliční stoka v přístavní ulici o dimenzi DN 500, odvodňující přilehlé plochy 
přestavby. Ty ale (umístěné severně od Přístavní ulice) vzhledem ke konfiguraci 
terénu budou odvodněné i po povrchu směrem do Labe. Východní úsek Přístavní 
ulice bude odvodněn dešťovou stokou DN 500 (pod železničním podjezdem)  
v závěrečném úseku DN 300/250. Do tohoto úseku bude přepojený stávající úsek 
jednotné kanalizace sloužící pouze odvodnění veřejného prostranství o dimenzi DN 
300 v ulici Alej Jiřího Wolkera. Rovněž do této kanalizace budou zaústěné 
povrchové liniové žlaby v Pražské ulici v Táboritské ulici a v ulici, které budou  
v kombinované lokálními průlehy a propustnými (polopropustnými) plochami.  
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V oblasti nelze, vzhledem k velmi složitým geologickým poměrům a vysoké hladině 
podzemní vod, zasakovat dešťové vody, proto odlehčení odvádění dešťových vod 
bude provedeno pouze zvýšeným množstvích propustných a částečně propustných 
povrchů. 
 
r) Místní část Sedlčánky a Císařská Kuchyně, plochy Z16, Z17 a Z18. V této 
místní části je v současnosti vyřešeno odvodnění dvěma větvemi dešťové kanalizace 
zakončené ve vodotečích, kdy jedna je zakončená v potoku Výmola a druhá v řece 
Labe. Císařská Kuchyně je odvodněna příkopy oboustranně umístěnými podél 
komunikace v Čelákovské ulici. Odvodnění je v území dostatečně vyřešeno, vyjma 
protipovodňových opatření, která v případě bleskových povodní nejsou dostatečně 
řešena. Kanalizační větve navazuji na údolnice povodí, žel nejsou dimenzována  
na záplavu Q100. Protipovodňová opatření jsou pro toto území popsaná v samostatné 
kapitole. Plocha Z18 je zastavitelná za předpokladu realizace retenční nádrže, 
přírodně a architektonicky řešené – suchého poldru SP-18 s retenčním objemem min. 
600 m3. Odvedení retenovaných vod je navrženo prodloužením dešťové stoky v ulici 
Na Hrází k zmíněnému suchému poldru potrubím DN 300. V rámci plochy Z18  
a zároveň s rámci stavebních parcel je potřeba navrhnout nejméně dva průlehy PH-11 
a PH-12, případně dva soustavy průlehů, které budou zadržovat a vsakovat část 
dešťových vod na soukromých parcelách umístěných na dne historického rybníku. 
Jak u průlehů, tak u suchého poldru je potřeba odstranit historické nánosy a vrstvy 
jílu v podloží retenčních nádrží pro zvýšení vsakování dešťových vod. 
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6.3 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ENERGETIKY 
 
Energetická koncepce města Čelákovice je založena na dostupnosti energetických 
médií, elektřiny a zejména plynu, která jsou do území přiváděna z centrálních zdrojů. 
Plyn je využíván nejenom pro malé zdroje tepla, ale také jako palivo pro rozvinuté 
systémy centrálního zásobování teplem. Systémy CZT na bázi zemního plynu 
poskytují teplo na sídlištích i v průmyslových areálech. 
V území se v současné době nenachází žádný centrální zdroj tepla, založený  
na spalování pevných paliv. Bývalá výtopna podniku TOS je zrušena a neuvažuje se 
s její obnovou.  
 
 
6.3.1 Zásobování  elektrickou  energií 
 
ÚP Čelákovic respektuje stávající významná zařízení pro rozvod elektrické energie, 
která se na území města a v jeho blízkém okolí nacházejí: 
Rozvodny:  
rozvodna zvláště vysokého napětí 400 kV Čechy – střed, v k.ú. Mochov 
rozvodna velmi vysokého napětí 110 kV v k.ú. Lázně Toušeň 
Vedení dálkového přenosu - rozvodna Čechy–střed je hlavním zdrojem elektrické 
energie pro střední Čechy. Je propojena nadzemním vedením 400 kV do rozvoden 
přenosové soustavy Bezděčín, Týnec, Chvaletice a Chodov a vedením 220 kV  
do rozvodny Výškov. Dále jsou z rozvodny vedena nadzemní vedení 220 kV 
ve směru na Malešice, Běchovice a Pardubice.  
Celkem 6 vedení 110 kV je v souběhu vedeno do rozvodny Lázně Toušeň.  
Jedná se o vedení nadmístního charakteru, která územím pouze procházejí. Jejich 
ochranná pásma limitují zejména k.ú.Záluží a jihozápadní část k.ú. Čelákovic. 
Trasy vedení jsou v dokumentaci zakresleny včetně ochranných pásem stanovených 
zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy  
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon),  
v platném znění. 
Nadřazené energetické sítě a jejich ochranná pásma představují bariéru pro rozvoj 
města. Vzhledem k celostátnímu významu těchto sítí nejsou předpokládány jejich 
přeložky. 
 
Nadřazená ÚPD pro zájmové území Čelákovic 
Koridor pro vedení ZVN 400kV TR Výškov – TR Čechy Střed, dle ZÚR 
Středočeského kraje je vedený jako veřejně prospěšná stavba E02.  
ÚP vymezuje územní ochranu pro stavbu E02 (E10 dle PUR) v šířce 600m a 
zajišťuje koordinaci se záměry města. Koridor je vymezen v souběhu se stávajícím 
vedení 400 kV z rozvodny Čechy – střed směrem na Výškov. 
 
 

Distribu ční vedení 22 kV - vysoké napětí 
Elektrické rozvody vedení VN 22 KV pro Čelákovice jsou napájeny z rozvodny 
Lázně Toušeň. Tato vedení jsou hlavní napáječe elektrické energie pro odběratele 
všech kategorií v území. Vedení vysokého napětí 22 kV je vybudováno částečně jako 
nadzemní, na stožárových podpěrách betonových a příhradových, uvnitř zástavby 
města je uloženo v zemi jako kabelové.  
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Nadzemní a kabelová vedení VN propojují distribuční a uživatelské transformační 
stanice uvnitř a v okolních částech města.  
Další systém vedení vysokého napětí provozují ČD – Správa železniční dopravní 
cesty. 
 
Transformační stanice 
V řešeném území jsou evidovány tyto distribuční a uživatelské transformační stanice 
22 kV/0,4 kV: 
 
k.ú. Čelákovice: 
název TS     druh TS  provozovatel            
TS Čelákovice – Bratří Čapků  stožárová  ČEZ Distribuce, a.s. 
TS Čelákovice zst. – Měnírna nezjištěno  Správa žel.dopr. cesty s. o. 
TS Čelákovice – ČD nezjištěno  Správa žel.dopr. cesty s. o. 
TS Čelákovice – Kovopodnik  vestavěná  ČEZ Distribuce, a.s. 
TS Čelákovice – U nádraží   kompaktní, zděná ČEZ Distribuce, a.s. 
TS Čelákovice – Škoda   nezjištěno  nezjištěno 
TS Záluží – Sušička    vestavěná, věžová ČEZ Distribuce, a.s. 
TS Čelákovice – Mochovská I  stožárová  ČEZ Distribuce, a.s. 
TS Čelákovice – Mochovská II  stožárová  ČEZ Distribuce, a.s. 
TS Čelákovice – U hřbitova   kompaktní, zděná ČEZ Distribuce, a.s. 
TS Čelákovice – Na Požárech  kompaktní, zděná ČEZ Distribuce, a.s. 
TS Čelákovice – CD    nezjištěno  nezjištěno 
TS Čelákovice – Přerovská   kompaktní, zděná ČEZ Distribuce, a.s. 
TS Čelákovice – U Hájku   kompaktní, zděná ČEZ Distribuce, a.s. 
TS Čelákovice – Žižkova   kompaktní, zděná ČEZ Distribuce, a.s. 
TS Čelákovice – Kovohutě   nezjištěno  nezjištěno 
TS Čelákovice – Nedaniny   kompaktní, zděná ČEZ Distribuce, a.s. 
TS Čelákovice – Engelsovy domy  stožárová  ČEZ Distribuce, a.s. 
TS Čelákovice – Dukelská    kompaktní, zděná ČEZ Distribuce, a.s. 
TS Čelákovice – Vašátkova    kompaktní, zděná ČEZ Distribuce, a.s. 
TS Čelákovice –  KPŠ   kompaktní, zděná ČEZ Distribuce, a.s. 
TS Čelákovice – Na Hrádku    stožárová  ČEZ Distribuce, a.s. 
TS Čelákovice – Jez    stožárová  ČEZ Distribuce, a.s. 
TS Čelákovice – Vodárna TOS  kompaktní, zděná ČEZ Distribuce, a.s. 
TS Čelákovice – Kostelní ZŠ   vestavěná  ČEZ Distribuce, a.s. 
TS Čelákovice – Centrum I   kompaktní, zděná ČEZ Distribuce, a.s. 
TS Čelákovice – Centrum II   kompaktní, zděná ČEZ Distribuce, a.s. 
TS Čelákovice – U hřiště   kompaktní, zděná ČEZ Distribuce, a.s. 
TS Čelákovice – OÚNZ   kompaktní, zděná ČEZ Distribuce, a.s. 
TS Čelákovice – Sídliště I   kompaktní, zděná ČEZ Distribuce, a.s. 
TS Čelákovice – Sídliště II   kompaktní, zděná ČEZ Distribuce, a.s. 
TS Čelákovice – Rybníčky   kompaktní, zděná ČEZ Distribuce, a.s. 
TS Čelákovice – Průmyslová zóna  kompaktní, zděná ČEZ Distribuce, a.s. 
TS Čelákovice – Penny   kompaktní, zděná ČEZ Distribuce, a.s. 
TS Čelákovice – Na Švihově   kompaktní, zděná ČEZ Distribuce, a.s. 
TS Čelákovice – Prokopa Holého  kompaktní, zděná ČEZ Distribuce, a.s. 
TS Čelákovice – TOS    kompaktní, zděná ČEZ Distribuce, a.s. 
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TS Čelákovice – Vily    kompaktní, zděná ČEZ Distribuce, a.s. 
TS Čelákovice – V Prokopě   kompaktní, zděná ČEZ Distribuce, a.s. 
TS Čelákovice – ČOV   nezjištěno  nezjištěno 
  
k.ú. Sedlčánky: 
název TS     druh TS  provozovatel            
TS Čelákovice - Jiřina    kompaktní, zděná ČEZ Distribuce, a.s. 
TS Sedlčánky – JZD    stožárová  ČEZ Distribuce, a.s. 
TS Sedlčánky – Bytovky   stožárová  ČEZ Distribuce, a.s. 
TS Sedlčánky – U Přívozu   kompaktní, zděná ČEZ Distribuce, a.s. 
TS Sedlčánky – Obec    stožárová  ČEZ Distribuce, a.s. 
TS Sedlčánky – RD    stožárová  ČEZ Distribuce, a.s. 
TS Sedlčánky – Chaty Topolník  stožárová  ČEZ Distribuce, a.s. 
TS Sedlčánky – Závlaha   nezjištěno  nezjištěno 
TS Čelákovice - Labíčko   stožárová  ČEZ Distribuce, a.s. 
 
k.ú. Záluží: 
název TS     druh TS  provozovatel            
TS Záluží – ČKD    stožárová  ČEZ Distribuce, a.s. 
TS Záluží – Obec   stožárová  ČEZ Distribuce, a.s. 
 
 
Napájení navržených zastavitelných ploch: Pro navržené zastavitelné plochy jsou 
využity stávající rozvody 22kV, doplněné o nové transformační stanice.  
Nové TS a jejich napájení kabelovými rozvody 22kV  je navrženo následovně: 

• plocha Z1 – nová TS V Prokopě II je napojena podzemním kabelem VN 
22KV z TS V Prokopě, 

• plocha Z3 – nová TS Průmyslová zóna II je napojena podzemním kabelem 
VN 22KV z TS Průmyslová zóna, 

• plochy P14,P16 – nová TS Nedaniny II je napojena podzemním kabelem VN 
22KV z nadzemního vedení do TS Kovohutě. 

Pro ostatní navržené zastavitelné plochy návrh přepokládá napojení na stávající 
TS, které budou v případě potřeby výkonově posíleny. 
 

Plochy navržené pro II.etapu předpokládají zpracování regulačního plánu, jehož 
součástí bude i řešení zásobování ploch energiemi. Regulační plán navrhne: 

1. napojení ploch Z12,Z13 ze stávající TS Sušička, zástavba musí respektovat OP 
nadzemního vedení VN 4 x 22 kV. 
2. pro plochu Z23 je v rámci regulačního plánu nutno řešit přeložku nadzemního 
vedení VN 22 kV a vybudování nových TS pro toto území. 
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6.3.2 Zásobování  plynem   
 
ÚP Čelákovic respektuje významná zařízení a trasy plynovodů vedených územím 
města, včetně jejich ochranných pásem stanovených zákonem č. 458/2000 Sb. o 
podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů (energetický zákon), v platném znění. 
  
Vysokotlaké plynovody  
Územím města, jižní částí k.ú. Záluží, prochází významný vysokotlaký plynovod 
firmy RWE Transgas, a.s. VVTL plynovod DN 500 s bezpečnostním pásmem 150 m. 
Plynovod územím pouze prochází, zásobování města Čelákovic se netýká. 
 
Územím mezi Čelákovicemi a Zálužím procházejí ve směru východ – západ dva 
vysokotlaké plynovody DN100, ze kterých odbočují trasy VTL DN 100 do tří 
regulačních stanic VTL/STL pro zásobení města Čelákovice. RWE Gasnet provozuje 
VTL soustavu v tlakové hladině 2,5 MPa.  
Vysokotlaký plynovod je kapacitně schopen pokrýt dodávkou zemního plynu pro 
všechny požadavky na území města Čelákovic. 
 
Regulační stanice 
Regulační stanice VTL/STL  redukují tlak na spotřebitelskou hodnotu středotlakou 
0,4 Mpa. Na území města se nacházejí tyto RS: 

1. regulační stanice v Záluží, v prostoru Národního technického muzea. (VTL 
plyn je rovněž zaveden v Záluží, do zemědělského areálu.) 

2. dvě VTL regulační stanice v jižní části zástavby Čelákovic, podél silnice 
II/245, Toušeňská ulice, a to v lokalitách Obchodní zóna a na jižním okraji 
sídliště V Rybníčkách. 

3. dvě regulační stanice ze středotlakého na nízkotlaký plynovod (STL/NTL) ve 
středu města v ulici Stankovského a v prostoru křižovatky ulic U Potoka,  
J. Zeyera a S.K. Neumana, kterými jsou připojeni odběratelé ve vnitřním 
městě a  v sídlištích V Rybníčkách. 

 
Středotlaké plynovody 
Od regulačních stanic VTL/STL jsou v zemi uloženy středotlaké rozvody do města 
Čelákovice. Středotlaké rozvody jsou provedeny pro celé území Čelákovic i částí 
Záluží a Sedlčánky. STL rozvody jsou provedeny až k domovním přípojkám, kde 
dochází k redukci tlaku na nízkotlaké zásobování pro spotřebiče.  
 
Místní síť 
Regulační stanice plynu STL/NTL zásobují nízkotlakými rozvody omezenou část 
odběratelů. Odběry nízkotlakého zemního plynu jsou v sídlišti V Rybníčkách a v 
objektech nízkopodlažní zástavby centra západně od ulice J.A. Komenského. 
 
Podle stavu realizované sítě plynovodů je zřejmé, že dodávku zemního plynu lze 
zajistit pro všechny objekty na území Čelákovic. Lze rovněž konstatovat, že zemní 
plyn v území tvoří základní energetickou základnu pro výrobu tepla k účelům 
technologickým i pro vytápění, přípravu teplé užitkové vody, vaření a eventuální 
doprovodnou spotřebu. 
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Rozšíření stávajících středotlakých rozvodných větví pro účely další výstavby je 
otázkou přepočtu dopravovaného hodinového množství v daných světlostech potrubí. 
V případech, kdy by stávající světlosti nevyhovovaly, je možná výměna ve 
stávajících trasách. Tím lze uvažovat s použitím zemního plynu pro všechna území 
uvažovaná k výstavbě ve městě, vyjma území Z12 a Z13, navržená pro II. etapu. Pro 
navržené zastavitelné plochy, kde není stávající rozvod plynu, je navrženo napojení 
na středotlaké rozvody v následujících místech: 

1. plocha  Z1 – napojení v ul. Stankovského a Toušeňská, 
2. plocha Z3 – napojení z ul. Sokolovská, 
3. plochy Z6,Z9,Z27 (lokalita u hřbitova)  - napojení z ul. Jungmanova, 
4. plochy Z14,Z15 (Záluží) – napojení na stávající rozvody, 
5. plocha Z18 (Sedlčánky ) – napojení z ul. Smetanova a Zábranská, 
6. plochy P16,P14 – napojení z ul. Přístavní, 
7. plocha P21 – napojení z ul. Křižíkova a Jiřinská. 

Plochy navržené pro II.etapu: 
1. Plocha Z23 je podmíněna zpracováním regulačního plánu, který navrhne 

rozvod STL v souladu s navrženým prostorového uspořádání ploch. 
Napojení na stávající rozvody je navrženo z ul. Moskevská a Kozovazská 

2. Pro plochy Z12,Z13 není uvažována realizace rozvodu plynu. 
 
 
 
6.3.3 Tepelné hospodářství – systém CZT 
 
Pro vytápění a ohřev užitkové vody je na celém území města Čelákovic k dispozici 
zemní plyn a je předpokládáno jeho primární využití pro nově navržené zastavitelné 
plochy společně s progresivními technologiemi tepelných čerpadel a využití sluneční 
energie. Při využití dotačních programů EU a ČR lze v blízké budoucnosti 
předpokládat odstranění lokálních topných systémů na pevná paliva. 
Výrobou a rozvodem tepla pro sídliště se zabývá firma Q-Byt Čelákovice spol s r.o. 
Systém Centrálního Zásobování Teplem Čelákovice má celkový výkon 20,58 MW. 
Skládá se z 18 malých zdrojů tepla do 50 KW (ulice P. Holého), 5 malých kotelen  
do 250 KW a 9 středních kotelen s výkonem nad 250 KW. Největší z nich v sídlišti  
Na Stráni má výkon 4,2 MW. Všechny kotelny jsou propojeny kabelovým vedením 
do centrálního dispečinku, který je umístěn v sídle podniku Q - BYT Čelákovice  
(v ul. J. Zeyera). Z tohoto dispečinku je možno kotelny ovládat, shromažďovat údaje 
o jejich provozu a nastavovat parametry. 
Není předpoklad dalšího rozšiřování toto typu CZT. 
 
 
 
6.3.4 Spoje  a  spojová  zařízení:   
ÚP respektuje stávající trasy dálkových kabelů sdělovací techniky a radioreléové 
trasy, vedené územím města, včetně komunikačního tras Ministerstva obrany ČR. 
 
Dálkové sdělovací kabely 
Územím města vedou metalické a optické dálkové kabely sdělovací techniky. Jejich 
průběh je vyznačen v grafické části. 
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Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí podle zákona 127/2005 o 
elektronických komunikacích 1,5 m po obou stranách krajního vedení. 
 
Místní telefonní síť        
Město Čelákovice má provedenou plošnou síť podzemních sdělovacích kabelů. 
Provozovatelem je Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
V souběhu s telefonními kabely jsou položeny i rozvody kabelové televize.  
 
Radioreleové trasy 
Radioreléové trasy jsou přímočaré linie, potřebné pro přenos signálu mezi místy jeho 
přenosu. Funkčnost RR spoje předpokládá trasu bez překážek, z čehož vyplývá 
omezení zejména výšek staveb.  
Nad územím města prochází radioreléové trasy, jejichž průběh je vyznačen v grafické 
části. 
Západní část území města je dotčena ochranným pásmem RRT Ministerstva obrany 
ČR. 
 
 
 

6.4 Odůvodnění koncepce nakládání s odpady    
 
Na území města Čelákovice není provozována skládka TKO.   
Město má zpracovaný plán odpadového hospodaření v souladu se zákonem  
č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 
Odpadové hospodářství města likviduje odpad v souladu s dokumenty: 
1. Obecně závazná vyhláška města Čelákovice E1/2009, o místním poplatku za 
provoz systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadu, 
2. Obecně závazná vyhláška č.E5/2006 města Čelákovic, o nakládání s komunálním 
a stavebním odpadem na území města Čelákovice. 
Veškeré služby týkající se odpadového hospodářství zajišťují pro město tři 
společnosti: Technické služby Čelákovice, p.o., Technické služby města Nymburka a 
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.  
 
Technické služby Čelákovice, p.o., Čelakovského 1429, zajišťují zejména: 

a) Odstraňování komunálního odpadu. 
b) Správu a údržbu místních komunikací včetně jejich značení. 
c) Správu a údržbu veřejného osvětlení. 
d) Správu a údržbu pohřebišť včetně vedení matriky zemřelých. 
e) Správu a údržbu veřejné zeleně včetně dětských hřišť. 
f) Čištění města. 

Provozují Sběrný a separační dvůr města Čelákovice, který se nachází v areálu 
„Špička“ v Mochovské ulici (sběrný dvůr, sklad NO, překladiště komunálního 
odpadu, třídící linka, místo zpětného odběru vybraných zařízení, rezervní skladovací 
plochy, nakládání s odpady, navazující na sběrný dvůr, konané mimo). 
Technické služby města Nymburka 
Společnost zajišťuje svoz a nakládání s odpady komunálními, včetně využitelných 
složek KO + papír + sklo - od občanu ze sídlištní zástavby. 
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AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 
Společnost zajišťuje svoz a nakládání s odpady komunálními od občanu ze zástavby 
rodinných domů. 
 
Z hlediska produkce komunálních odpadu se město zaměřuje na separaci 
využitelných složek. Třídí se plast, papír, barevné sklo a nápojový karton. 
Sběrný dvůr je určený ke sběru, výkupu, shromaždování, soustřeďování a 
následnému předání odpadu ke zneškodňování nebo využití. Je vybaven vanovými 
kontejnery (5 m3 a 7m3), lisovacími kontejnery (12m3), olejovými nádržemi (800 l) a 
kovovými sudy (200 l). Do sběrného dvora je možné odevzdávat i bioodpad, 
objemný a stavební odpad. Pro nebezpečný odpad je vybudován sklad, jehož 
místnosti jsou v kryté a uzamykatelné budově. 
Kapacita zařízení: 

Objem a váha shromážděného KO na sběrném dvore: 100 t. 
Množství skladovaného NO: 9,9 t. 
Množství vytříděného odpadu a odpadu určeného ke třídění: 20 t. 
Množství odpadu na překladišti: 30 t. 
Kapacita skladu pro zpětné odběry vybraných zařízení: 10 t. 

Na sběrném dvoře se dále nachází sklad NO, překladiště komunálního odpadu, třídící 
linka, místo zpětného odběru, rezervní skladovací plochy a zázemí pro obsluhu 
sběrného dvora.  
Provoz stávajícího sběrného dvora v Mochovské ulici je územním plánem 
respektován.  
Nové zastavitelné plochy budou na stávající způsob likvidace odpadů 
napojeny.Navržené komunikace jsou v parametrech umožňujících příjezd svozových 
vozidel. 
Vzhledem k vetší vzdálenosti části města Sedlčánky od sběrného dvora je k dispozici 
sběrné místo „Sedlčánky“. Zde je vybírán odpad, který je následně převážen na 
sběrný dvůr Čelákovice. 
 
Na území města jsou evidovány lokality s dlouhodobou ekologickou zátěží, které 
jsou navrženy k asanaci a k odstranění zátěže kontaminace půdy. ÚP navrhuje 
v tomto smyslu asanace: 

- ASA1: asanace bývalého areálu  TOS (plocha přestavby P6), v současné době 
vlastněný firmou Čelákovická strojírenská, s.r.o., v ulici Stankovského,   
- ASA4: asanace ploch bývalého dobývacího prostoru cihlářské hlíny a následně 
skládky TOS v lokalitě „Střelnice“, v prostoru mezi Čelákovickým potokem a 
železnicí.  
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7 
ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ 

KRAJINY 
 
 
 
7.1 Výchozí prvky ochrany krajiny 
 
7.1.1 Vyhodnocení návrhu územního plánu s požadavky na ochranu a rozvoj 
hodnot v území. 
Zásady územního rozvoje Středočeského kraje stanovují tyto zásady pro zajištění 
ochrany území s přírodními hodnotami a možného rozvoje takových území: 
a) respektovat ochranu uvedených přírodních hodnot; 
b) chránit a podporovat plnění krajinných funkcí souvisejících s přírodními 
hodnotami (ochrana biodiverzity a pozitivních charakteristik krajinného rázu, 
ekostabilizační a retenční funkce, trvale udržitelné využívání vodních zdrojů, ochrana 
nerostného bohatství, apod.); 
d) při rozvoji sídel a návrhu nových dopravních staveb v krajinářsky hodnotných 
územích zabezpečit ochranu krajinného rázu; 
e) výškové stavby (větrné elektrárny apod.) umisťovat v souladu s ochranou 
krajinného rázu. Při umisťování ostatních staveb a zařízení, které mohou díky svým 
plošným parametrům narušit pozitivní charakteristiky krajinného rázu tento vliv 
hodnotit studií krajinného rázu a negativní dopady eliminovat; 
f) vedení nových dopravních staveb ve volné krajině navrhovat přednostně mimo 
zvláště chráněná území, lokality soustavy NATURA 2000, mokřadní ekosystémy 
a v případě střetu posoudit vliv navrhovaných staveb a přijmout náležitá 
kompenzační a eliminační opatření; 
g) ve zvláště chráněných a krajinářsky hodnotných územích podporovat rozvoj 
šetrných forem turismu, zamezit plošné výstavbě rekreačních objektů mimo 
zastavěná území a navrhnout rekreační využití vesnických sídel. Podporovat 
ekologicky únosné využití vodních toků k rekreační a sportovní plavbě a zabezpečit 
související zázemí (veřejná tábořiště, parkoviště apod.) s ohledem na ochranu 
přírody, podporovat rozvoj eko- a agroturistiky; 
h) podporovat rozvoj léčebných lázní, respektovat požadavky na zajištění ochrany 
přírodních léčivých zdrojů a dbát na kvalitu obytného a přírodního prostředí; 
j) při vytváření lokální úrovně ÚSES respektovat ochranu a šetrné využití přírodních 
zdrojů; 
k) při řešení změn využití území a upřesňování tras liniových staveb minimalizovat 
vlivy na území přírodních hodnot.  
l) řešit střety dopravní a technické infrastruktury s územním systémem ekologické 
stability; 
m) chránit říční nivy; zabránit je třeba vodohospodářským úpravám regulujícím 
vodní toky, odvodňování a zastavování údolních niv a likvidaci přírodě blízkých 
společenstev (slepá ramena, mokřady, lužní lesy, břehové porosty, louky). 
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7.1.2 Ochrana a rozvoj přírodních hodnot území 
Na území Čelákovic se nachází řada přírodně a krajinářsky hodnotných lokalit i přes 
to, že krajina Čelákovic je na většině katastrálního území značně monotónní 
a intenzivně zemědělsky využívaná. Ty nejhodnotnější lokality v území jsou 
chráněny podle zákona č. 114/1992 sb. a patří mezi ně následující lokality:   
 
Přírodní rezervace (PR) „Káraný - Hrbá čkovy tůně“  (kód lokality CZ0214007), 
která byla zřízena nařízením Středočeského kraje č. 040-24/2014/RK ze dne 11. 8. 
2014. Rezervace se nachází na v k. ú. Sedlčánky a má výměru 337,03 ha (bez 
ochranného pásma). PR dále zasahuje do k. ú. Káraný, Lysá nad Labem a Přerov nad 
Labem. Tato rezervace nahrazuje původní přírodní rezervaci „Hrbá čkovy tůně“ 
vyhlášenou v osmdesátých letech dvacátého století a PR „Lipovka-Grado“ . 
PR chrání lokalitu a ekosystém slepých ramen a odstavených meandrů s vodní 
a mokřadní vegetací, ptactvem, obojživelníky a bezobratlými živočichy. Tůně mají 
různý stupeň zazemění. Předmětem ochrany jsou stanoviště přirozených eutrofních 
vodních nádrží s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition, nivních luk 
a říčních údolí svazu Cnidion dubii, extenzivních sečených luk nížin a podhůří, 
otevřených trávníků kontinentálních dun s paličkovcem a psinečkem, zásaditých 
slatinišť, dubohabřin asociace Galio-Carpinetum, smíšených jasanovo-olšových lesů 
temperátní a boreální Evropy, smíšených lužních lesů s dubem letním, jilmem 
vazem, jilmem habrolistým, jasanem ztepilým nebo jasanem úzkolistým podél 
velkých řek středoevropské provincie a populace čolka velkého a populace roháče 
obecného.  
Z důvodu zajištění ochrany jsou podle § 44 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. na území 
PR vymezeny činnosti a zásahy, jež lze vykonávat jen s předchozím souhlasem 
příslušného orgánu ochrany přírody.  
Mimo jiné bez souhlasu nelze: 
a) provádění změn druhů pozemků a změn způsobů jejich využití, 
b) umísťování a povolování nových staveb, včetně staveb jednoduchých a drobných, 
c) těžba hornin, nerostů a humolitů, provádění hornické činnosti a geologických 
prací, 
d) provádění terénních úprav a zemních prací, 
e) deponování a skladování materiálu, který přímo nepochází z předmětného 
chráněného území, 
f) provádění změn hydrologických poměrů, provádění vodohospodářských úprav 
a meliorací, 
g) vydávání povolení k nakládání s vodami nad rámec již vydaných povolení před 
zřízením tohoto zvláště chráněného území, 
h) odbahňování či upravování tůní a labských ramen a provádění zásahů do jejich 
litorálních porostů, 
i) vyhlášení či změna rybářského revíru a povolení výkonu rybářského práva, 
krmení či přikrmování ryb, 
s) zřizování pěších, cyklistických či jiných turistických tras nebo stezek, 
t) táboření a zřizování tábořišť a rozdělávání ohňů, 
u) vjíždění motorovými i nemotorovými vozidly. 
 
Do PR Káraný - Hrbáčkovy tůně byly v r. 2013 zařazeny další vodní plochy v této 
lokalitě. Jedná se o parcely č. 284/1 (tůň Fořtovka), 437 – část, 440/5 – část, 440/8, 
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444/6 – část, 444/7, 444/10, 444/12 – část, 444/13 – část, 444/14 – (tůň Hrad), 481/2 
(Arazimova tůň), 618/2, 886/1 (tůň Kouty) a 886/13 (tůň Labíčko) v k. ú. Sedlčánky. 
V k. ú. Přerov n. L  pak na parc. č. 711/1, 715, 717, 716 (Procházková tůň), 718/1, 
720/1 (tůň Poltruba), 727/1 (Mansfeldova tůň), 727/3 a 728 (Černá tůň). 
 
Podle nařízení vlády č. 132/2005 Sb. jsou Hrbáčkovy tůně zařazeny do Národního 
seznamu evropsky významných lokalit pod názvem „Káraný - Hrbá čkovy tůně“ . 
Česká republika je povinna chránit taková území podle Evropské směrnice 
o stanovištích.  
 
Evropsky významná lokalita (EVL) „Káraný – Hrbá čkovy tůně“ (kód lokality 
CZ0214007) je vyhlášena nařízením vlády č. 132/2005 Sb. na ploše o celkové 
rozloze 380 ha a zasahuje do k. ú. Káraný, Lysá nad Labem, Přerov nad Labem a 
Sedlčánky. Lokalita zahrnuje komplex lužních lesů na obou stranách Labe mezi 
Čelákovicemi a Přerovem nad Labem a tůně na levém břehu Labe mezi Přerovem 
nad Labem a Sedlčánkami. Na území města Čelákovic zasahuje do k. ú. Sedlčánky 
rozlohou 49,43 ha. EVL je souborem unikátních biotopů i rostlinných a živočišných 
druhů. Lokalita je všeobecně známa díky hydrobiologickým výzkumům v minulosti. 
Za pozornost stojí zejména kontinentální zaplavované louky. Na druhově nejbohatší 
louce u Sedlčánek se vyskytují například: kostival český (Symphytum bohemicum), 
komoráč oleškový (Silaum silaus), ptačinec bahenní (Stellaria palustris), hrachor 
bahenní (Lathyrus palustris), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), suchopýr 
širolistý (Eriophorum latifolium), kosatec sibiřský (Iris sibirica), česnek hranatý 
(Allium angulosum) a ostřice rusá (Carex flava s.s.). Velkou ekologickou hodnotu 
mají zachovalé plošné výskyty luhů. V těsném sousedství komplexu na písčité pláži 
tůně Grado roste vzácné společenstvo s tomkovicí vonnou (Hierochloe odorata) 
a jitrocel přímořský (Plantago maritima). Kromě rostlinstva se zde vyskytuje velký 
počet ohrožených zástupců obojživelníků jako je čolek velký (Triturus cristatus), 
ptáků a zejména hmyzu. Je zde refugium xylofágního hmyzu, zejména pak 
chráněného roháče obecného (Lucanus cervus). 
EVL zahrnuje následující komplex biotopů:  
V1A a V1F - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo 
Hydrocharition;  
T1.7 - Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii;  
T1.1 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio -
Centaureion nemoralis);  
R2.1 - Zásaditá slatiniště;  
L3.1 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum;  
L2.4 - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae);  
L2.3 - Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus 
laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) podél 
velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris).  
 
Významné krajinné prvky 
Posláním významných krajinných prvků (VKP) je ochránit jejich přírodní charakter 
jako součásti krajinného reliéfu a funkčního prostoru pro existenci genofondu volně 
žijící fauny a flory. Jsou to části krajiny, které plní jak produkční, tak mimoprodukční 
funkce a jsou význačné svým geologickým a geomorfolofickým utvářením, 
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zastoupením ekosystémů či jejich částí. Mají význam protierozní, vodoochranný, 
krajinotvorný, estetický a rekreační. 
Zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny jsou jako významné krajinné 
prvky chráněny veškeré lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy. 
Podle tohoto zákona jsou VKP chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se 
pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení 
jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení 
VKP nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo 
takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi 
takové zásahy patří zejména umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur 
pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů. 
Další významné krajinné prvky mohou být chráněny jejich registrací (AOPK ČR). 
 
Registrované významné krajinné prvky na území Čelákovic 
V území se nachází celkem 6 registrovaných významných krajinných prvků.  
V k. ú. Sedlčánky se jedná o následující VKP registrovány Okresním úřadem Praha-
východ Vyhláškou č.j. 4/ŽP/94 ze dne 1. 6. 1994. 
VKP 357 „Břehové porosty Výmoly“ – drobné lesní a vodní pozemky v okolí 
Výmoly, na parcelách č. 559, 552, 556, 726, 545, 486/2, 490/3, 551, 757, 478, 481/2 
a 708. 
VKP 358 „Tůň Kozí chlup, Byšická, Homolka a Václavka“ - tři lokality na 
pravém břehu Labe, jako další ze soustav Hrbáčkových tůní. Jedná se o parcely č. 
886/19, 885/10 a 220/2.  
VKP 359 „Tůň Hrad a drobné tůňky“ - parcela č. 444/7 za osadou Zájezd. 
VKP 360 - "t ůň Poltruba"  na hranici katastru u lesa Netušil na parcelách č. 481/2, 
478/2 a 478/1.  
VKP „Labí čko“  – jedna ze soustav Hrbáčkových tůní, cenná genofondová plocha, 
CHPV a bohaté pobřežní porosty. Jedná se o vodní plochu na parcele č. 886/13. 
 
Významné krajinné prvky v k.ú. Záluží (registrovány Okresním úřadem Praha-
východ Vyhláškou č.j. 8/ŽP/94 ze dne 1. 6. 1994) 
VKP 362 „Kopec Šibeňák“  – trvalý travní porost v drnovém zápoji. V případě 
tohoto VKP je vhodné zvolit takový management, který by zachoval jeho lesostepní 
charakter, tedy občasné prořezávání náletových dřevin a extenzivní kosení. 
VKP 361 "U nových skal" - parcely č. 240/1, 232/2, 233, 236 a 238/1. 
 
V k. ú. Čelákovice se nenachází žádné další registrované VKP. Mimo řešené území, 
těsně za katastrální hranicí u Dlouhé Linvy se na k. ú. Mochov nachází VKP "Na 
Vinici"  - registrované rozhodnutím Městského úřadu Čelákovice, OŽP, č.j. 
63567/1012 ze dne 21.11.2012. Jde o zachovalá společenstva bílých suchých 
trávníků a starého ovocného sadu s výskytem původních krajových odrůd ovoce. 
Lokalita má vysokou estetickou a krajinotvornou hodnotou.  
 
Památné stromy 
Památné stromy mají nejen přírodní, ale především historickou a kulturní hodnotu 
a lokální význam. Zákon č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů stanovuje 
podmínky jejich vyhlašování a ochrany. Památné stromy mají také své ochranné 
pásmo, které vymezuje vyhlašující orgán, případně je definováno přímo tímto 
zákonem. 
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Na území města Čelákovice je registrováno celkem 7 památných stromů: 
Čelákovický dub letní (Quercus robur). Jde o asi 16 m vysoký strom s obvodem 
kmene okolo 303 cm v k. ú. Sedlčánky na pozemku č. 444/7 vedle tůně Hrad. Stáří 
stromu se pohybuje okolo 100 let. Památným stromem byl vyhlášen v roce 2012.  
Javor mléč (Acer platanoides) ve dvou kusech a Lípa malolistá (Tilia cordata) na 
parcele č. 686/1 v k. ú. Čelákovice. Výška javorů je kolem 17 m, obvod kmenů přes 
250 cm a stáří zhruba 100-130 let. Lípa má stáří kolem 200 let a její výška je 23 m 
s obvodem kmene okolo 300 cm. 
Lípa srdčitá (Tilia cordata) před vchodem do děkanského kostela na parcele č. 1580 
v k.ú. Čelákovice. Výška stromu je cca 16 m, obvod 264 cm, stáří asi 150 let. 
Jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba) se nachází v k. ú. Čelákovice, parcela č. 1587/1, 
na pozemku druhého stupně základní školy v Kostelní ulici. Výška stromu je kolem 
15 m, obvod hlavního kmene 210 cm a stáří stromu okolo 70 let. Památným stromem 
byl vyhlášen v roce 2008.  
Lípa srdčitá (Tilia cordata) se nachází na parcele č. 241/1 v k. ú. Záluží, u zvoničky 
na návsi. Výška stromu je 15 m, obvod kmene okolo 250 cm a stáří se odhaduje na 
120 - 170 let. 
 
 
 
7.2 Odůvodnění koncepce uspořádání krajiny  
 
7.2.1 Místa krajinného rázu         
Vymezením míst krajinného rázu v územním plánu se zajišťuje ochrana typického 
rázu čelákovické krajiny před jejími výraznými změnami, zastavěním a degradací. 
Místa krajinného rázu jsou charakterizována jako přírodně, kulturně a historicky 
významné krajiny a jejich části, které mají význam pro identifikaci obyvatel 
s místem, ve kterém žijí a obsahují informaci o předchozím vývoji dané krajiny. 
Místa krajinného rázu mají znaky a rysy, které jsou v rámci řešeného území jedinečné 
a tvoří jeho charakter. 
Krajinný ráz je definován v zákoně 114/1992 sb., § 12 jako "Přírodní, kulturní 
a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před činností 
snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména 
umísťování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování 
významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant 
krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině". 
ZÚR Středočeského kraje stanovují základní zásady péče o krajinu a krajinný ráz  
při plánování změn v území a rozhodování o nich takto:  
a) chránit a rozvíjet základní atributy stability, funkčnosti a vzhledu krajiny, zejména 
strukturu krajinných prvků charakteristickou pro jednotlivé krajinné typy a pozitivní 
charakteristiky krajinného rázu;  
b) rozvíjet retenční schopnost krajiny;  
c) respektovat výjimečné části krajiny chráněné dle příslušných zákonů a podmínky 
jejich ochrany;  
d) preferovat využití rezerv v zastavěném území sídel, zejména proluk  
a přestavbových území před vymezováním zastavěných ploch ve volné krajině;  
e) cestovní ruch rozvíjet ve formách příznivých pro udržitelný rozvoj, nepřipouštět 
rozšiřování a intenzifikaci chatových lokalit;  
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f) respektovat cenné architektonické a urbanistické znaky sídel a doplňovat je 
hmotově a tvarově vhodnými stavbami;  
g) výškové stavby (větrné elektrárny apod.) umisťovat v souladu s požadavky  
na ochranu krajinného rázu  
h) při umisťování staveb a zařízení, které mohou díky svým plošným parametrům 
narušit pozitivní charakteristiky krajinného rázu vyhodnotit jejich možný vliv na 
krajinný ráz a negativní dopady eliminovat. 
ZÚR  Středočeského kraje dále stanovují úkol pro územní plánování jednotlivých 
obcí: upřesnit vymezení a zásady péče o krajinu pro jednotlivé krajinné typy 
v územních plánech na základě podrobnějších informací dostupných na této úrovni 
řešení dotčeného správního území. 
 
V rámci území Čelákovic byla vymezena tato místa krajinného rázu: 
1) "Plochy vodního toku Labe". Říční krajina Labe je sice člověkem silně ovlivněná 
(regulace řeky, rekreace, zemědělství a lesnictví), ale v často monotónní zemědělské 
krajině Polabí vytváří vysokou přírodní i krajinou hodnotou. Ráz této krajiny je 
relativně stabilizovaný a charakterizují jej především rekreační oblasti, vodní doprava 
a bohatá pobřežní zeleň ať už přírodního charakteru, nebo uměle vysazená do linií  
a stromořadí. 
2) "Plochy lužních lesů a slepých ramen Labe". Krajina lužních lesů a slepých 
ramen Labe je především místem s velkou přírodní hodnotou, která je chráněna hned 
několika formami ochrany přírody a krajiny (Natura 2000, Přírodní rezervace, VKP, 
ÚSES). Tvoří jednu z biologicky a přírodně nejcennějších lokalit Čelákovic a jedná 
se o krajinu stabilizovanou. 
3) "Plochy mezi Čelákovicemi a Sedlčánkami". Jedná se o krajinu venkovského 
charakteru mezi Čelákovicemi, Sedlčánkami a Císařskou Kuchyní a jde o místa, 
která kompozičně oddělují zastavěné území Čelákovic městského charakteru  
od zastavěného území venkovského charakteru obce Sedlčánky. Stabilitu krajinného 
rázu tohoto místa a krajinné funkce posílí především zemědělské hospodaření na 
menších polních celcích, vyšší prostupnost pro pěší a cyklisty a větší počet prvků 
krajinné zeleně. 
4) "Veřejný prostor a zástavba ulic Kostelní a Na Hrádku". Je místo krajinného 
rázu v zastavěném území vymezené z důvodu historického významu a urbanistické 
kvality veřejného prostoru a zástavby ulic Kostelní a Na Hrádku.  
5) Všechny ostatní plochy smíšené nezastavěného území jsou dále vymezeny jako 
místa krajinného rázu polní krajiny Čelákovic. Tyto plochy vytváří typickou, 
intenzivně obhospodařovanou zemědělskou krajinu Čelákovic, která je nedílnou 
součástí zemědělské tradice a místní identity v této oblasti, ač s poměrně nízkou 
přírodní, ekologickou a vizuální hodnotou. Posilování prostupnosti, vizuálních 
a krajinných hodnot, jakož i přírodních kvalit těchto ploch zvýší stabilitu polní 
krajiny a její význam pro místní obyvatele. 
 
Vymezení výše uvedených míst krajinného rázu je znázorněno ve schématu prvků 
ochrany krajiny. 
 
 
7.2.2 Odůvodnění navržených opatření v krajině 
Krajina v okolí Čelákovic je ovlivněna vysokou mírou zemědělského využití, 
technickou infrastrukturou a průmyslem. Jedná se o území s malým podílem lesních 
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ploch a nedostatkem ploch travnatých a lučních, se silně pozměněnými rostlinnými 
a živočišnými společenstvy. Zbytky původních rostlinných a živočišných 
společenstev lužních lesů a říčních niv se vyskytují pouze v okolí řeky Labe a jejích 
slepých ramen. Tyto lokality jsou chráněny ať už jako registrované významné 
krajinné prvky, tak jako přírodní rezervace a evropsky významná lokalita. Původní 
vegetace na území Čelákovic se skládala z luhů a olšin v okolí řeky a dubo-
habrových hájů, acidofilních a borových doubrav na zbytku území. Tradiční 
zemědělská činnost využívala podmáčených luk k pasení a podíl trvale zatravněných 
porostů i malých krajinných prvků (remízy, meze či trávníky) byl v minulosti vyšší 
než dnes. Současná zeleň v krajině je chudá na meze, remízy a větší plochy se 
spojitou vegetací, stejně tak prostupnost krajiny je z důvodu velkých scelených 
půdních bloků omezená. Většinu liniové zeleně v krajině tvoří vegetační pásy podél 
potoků a stromořadí podél dopravních komunikací. Celkově je ve správním území 
města Čelákovice zhruba 118 ha zelených ploch (bez ploch s funkcí lesa). Dalším 
významným prvkem je liniová vegetace, která má celkovou délku okolo 26 km 
(aleje, stromořadí, břehové vegetační linie a další liniová zeleň v obcích i krajině). 
Komplex břehových porostů Výmoly se táhne katastrem Sedlčánek v délce přibližně 
3 km a obsahuje několik ploch registrovaných významných krajinných prvků. 
 
Koncepce uspořádání krajiny územního plánu Čelákovic z tohoto důvodu zvyšuje 
množství krajinné zeleně a zelených ploch na území Čelákovic tak, aby tyto nové 
plochy co nejvíce zvyšovali ekologickou stabilitu krajiny, její vizuální i funkční 
hodnoty a zároveň se v rámci zemědělského půdního fondu vyjímalo co nejméně 
půdy pro tvorbu těchto zelených ploch. Nová krajinná zeleň je proto navržena 
především v rámci vymezení územního systému ekologické stability (ÚSES) jako 
lokální biocentra a biokoridory, a to v jejich minimálních parametrech stanovených 
metodikou vymezování ÚSES. V některých případech jsou tyto plochy doplněny 
další krajinnou zelení tam, kde je to žádoucí a účelné. 
 
Prvním cílem koncepce uspořádání krajiny územního plánu Čelákovice je definovat 
a vymezit územní systém ekologické stability krajiny, tak jak ho definuje zákon 
114/1992 Sb., a to jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, 
avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Do tohoto 
systému spadají jak 1) prvky ochrany přírody a krajiny definované nebo vyhlášené 
podle tohoto zákona, tak i 2) nově vymezený lokální ÚSES a 3) další liniová 
a krajinná zeleň. Druhým cílem koncepce uspořádání krajiny je definovat a vymezit 
místa krajinného rázu, vyhlídkové body v krajině a prostupnost krajiny pro její 
obyvatele, návštěvníky a uživatele. 
 
 
Liniová a krajinná zeleň, prostupnost krajiny a vyhlídkové body 
 
Liniová a krajinná zeleň 
Stávající a nově navrhované zelené prvky v krajině a v prstenci kolem města jsou 
důležitým krajinotvorným prvkem v čelákovické krajině, a to především z důvodu 
současné malé rozloze krajinné zeleně v území i silně agrárnímu a průmyslovém 
charakteru čelákovické krajiny. Jejich krajinotvorná funkce by měla být posilována 
především doplňováním těchto zelených prvků novou výsadbou ve formě linií 
a stromořadí podél komunikací, cest a vodních toků a dalších vegetačních pásů mezi 
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jednotlivými polními bloky tam, kde je to možné, a to nejen v rámci skladebných 
částí ÚSES, ale také zakládáním a údržbou "běžné" zeleně i mimo vymezený systém 
ekologické stability krajiny. 
Krajinná zeleň jako plochy (mimo ploch ÚSES) je v území vymezena jen v malé 
míře, a to především na již existujících plochách zeleně, jako plochy zeleně v rámci 
zeleného prstence okolo města Čelákovice a nebo jako příměstský park na soutoku 
Čelákovického a Zálužského potoka. 
Liniová zeleň je v území vymezena a navržena především podél vodotečí a vodních 
ploch a podél komunikací a cest, případně jako izolační zeleň pro odstínění vizuálně 
negativních nebo rušících zdrojů v území. Jde především o různé typy doprovodných 
stromových linií, stromořadí a alejí. Nově navržená liniová zeleň se ve většině 
případů skládá z různých druhů ovocných stromů, případně stromů přirozené 
dřevinné skladby. Ovocné stromy jsou navrženy především z důvodu tradičního 
zastoupení takových dřevin v čelákovické krajině, jejich kulturního významu jako 
zdroj plodů a vysokých vizuálních kvalit díky své barevnosti v různých ročních 
obdobích. Tento prvek přinese do fádní polní krajiny hodnotné vizuální prvky, 
barevnost a živost.  
Několik nově navržených stromořadí a alejí je navrženo jako veřejně prospěšná 
opatření (viz 4.12). Tato liniová zeleň je navržena jako doprovod nových cest, které 
jsou taktéž zařazeny do veřejně prospěšných opatření.  
Liniová zeleň jako stávající břehové porosty podél vodotečí potoků 
Čelákovického, Zálužského a Jiřinského je v koncepci uspořádání krajiny potvrzena, 
případně doplněna za účelem ochrany povrchových vod a biologického významu  
v krajině.  Tyto břehové porosty by měly tvořit několik metrů široké ochranné pásy 
podél vodotečí za účelem snížení smyvu půdy a živin ze zemědělských ploch  
a zpevnění břehů. 
Zeleň jako protierozní opatření (mimo břehové porosty) není z důvodu nízkého 
erozního rizika v území navržena. Jedinou plochou zemědělské půdy náchylnou  
na smyv ornice je plocha lokálního biocentra č. 6 "Krátká Linva", kde jako 
protierozní opatření funguje samotné biocentrum. 
Liniová zeleň jako větrolamy  není v území navržena. Ze své podstaty tuto funkci 
plní veškerá vzrostlá liniová zeleň a prvky ÚSES. 
Remízy a meze jsou v území navrženy především jako součást průlehů a poldrů 
v rámci VPO k ochraně krajiny před povodněmi. Ostatní existující remízky mezi 
polními bloky by měly být zachovány. Tvorba těchto prvků v krajině by měla být 
také předmětem komplexních pozemkových úprav. 
 
Prostupnost krajiny 
Zvyšování prostupnosti krajiny pro místní obyvatele, návštěvníky a uživatele 
především zemědělských pozemků je základním předpokladem pro udržitelné 
využívání a tvorbu krajiny na území Čelákovic a posilování identifikace obyvatel 
s čelákovickou krajinou. Zvyšování prostupnosti krajiny je určeno především pro 
každodenní pěší a cyklistickou rekreaci, pro lokální dopravu místních obyvatel mezi 
obcemi (např. na kole) a pro zlepšení přístupu k zemědělským pozemkům pro 
zemědělsky hospodařící subjekty. Zvýšení prostupnosti krajiny v území je navrženo 
především:  
1) formou potvrzení stávajících nezpevněných polních cest,  
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2) nově navržených nezpevněných a zpevněných (mlatových) pěších, cyklistických 
a obslužných cest jako součást prvků ÚSES, podél vodních toků, nebo v trase 
zaniklých cest a formou  
3) nezpevněných a zpevněných (mlatových) pěších cest zpřístupňující vodní plochy  
a krajinnou zeleň pro rekreační účely (vodní plochy Cucovna, Pískovna a suchý poldr 
na soutoku Čelákovického a Zálužského potoka). Pro zvýšení prostupnosti území  
a využití jeho rekreačního potenciálu pro obyvatele, jsou navrženy také dva mostky 
pro pěší na potoce Výmola, a to u rybníka Cucovna a u lokálního biocentra  
č. 1 "Šramolka". 
 
Tři nově navržené cesty nebo cesty navržené k obnově jsou pro svůj význam  
pro zvýšení prostupnosti územím zařazeny do veřejně prospěšných opatření VPO.  
K těmto třem cestám je navržena doprovodná liniová zeleň také jako VPO.  
WD 19 je zpevněná mlatová pěší a obslužná cesta mezi poli ve směru k Třetině, 
která propojuje stávající polní cestu v krajině, lokální biocentrum a vyhlídkový bod 
se zástavbou Čelákovic. Tato cesta zároveň rozděluje velký půdní blok a snižuje tak 
fádnost tohoto místa v krajině. K cestě je navrženo ovocné stromořadí VL 3, které 
zvyšuje její krajinný význam.  
WD 20 - je navržená pěší a obslužná cesta v místě historické cesty v krajině. Jde tedy 
o obnovu zaniklé cesty a opětovné propojení polní krajiny u Sedlčánek s polní 
krajinou Krátké Linvy a Zálužím. Cesta je doplněna ovocnou aleji VL 2, která 
pokračuje další ovocnou alejí lemující stávající polní cestu směrem k Záluží. Obě 
aleje jsou navrženy jako VPO. 
WD 21 - je zpevněná mlatová pěší a obslužná cesta propojující zástavbu Čelákovic 
a krajinu mezi Čelákovicemi a Sedlčánkami. Cesta je lemována stromořadím L23 
a zvyšuje prostupnost území, zpřístupňuje cestu podél Jiřinského potoka ze směru  
od Čelákovic a zvyšuje přístupnost zemědělských pozemků.  
Další řešení prostupnosti krajiny a obnovy cestní sítě by mělo být řešeno nástroji 
komplexních pozemkových úprav. 
 
Vyhlídkové body 
Na území Čelákovic jsou definovány celkem čtyři vyhlídkové body v krajině. Tyto 
body identifikují místa odkud je rozhled do krajiny, který by měl být zachován pro 
požitek z pobytu ve volné krajině. Tato místa vyhlídkových bodů by měla být 
podpořena například lavičkami a odpočívadly pro cyklisty tak, aby vybízela 
k zastavení a bylo možné si krajinu "zažít" a tím posilovat vztah místních obyvatel a 
návštěvníků k místům a krajině, ve které pobývají. V řešeném území jsou definovány 
tyto vyhlídkové body: Vyhlídkový bod u lokálního biocentra č. 9 "Třetina", 
vyhlídkový bod na rozcestí polních cest k Vrchu Šibeňák a do Záluží, vyhlídkový 
bod na polní cestě mezi Čelákovicemi a rybníkem Cucovna a vyhlídkový bod na 
novém mostě přes Labe pro pěší a cyklisty. 
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7.3 Územní systém ekologické stability (ÚSES)      
 
Územní systém ekologické stability (ÚSES) je v území vymezen pomocí  
v současnosti používané metodiky "Rukověť projektanta ÚSES, metodika pro 
zpracování dokumentace" (J. Löw a kolektiv, 1995) a je součástí územního systému 
ekologické stability krajiny tak, jak ho definuje zákon č. 114/1992 sb. o ochraně 
přírody a krajiny. 
Závazným podkladem pro vymezení nadregionálních a regionálních prvků ÚSES  
na území města Čelákovic je nadřazená dokumentace „Zásady územního rozvoje 
Středočeského kraje" (ZÚR). Na základě této nadřazené dokumentace jsou 
nadregionální a regionální prvky ÚSES v území zpřesněny, a to při zachování jejich 
minimálních parametrů a funkčnosti. 
Místní (lokální) prvky ÚSES jsou v území zcela nově vymezeny. Jako podklad pro 
toto vymezení byl použit „Generel místního systému ekologické stability Čelákovice, 
Sedlčánky (Císařská Kuchyně), Záluží“ (od autorů Ing. Pavla Viceníka,  
Ing. Františka Moravce, z roku 1993). Základní návrh skladebných částí místního 
systému ekologické stability (MSES) v tomto generelu byl respektován a na jeho 
podkladě byly skladebné prvky MSES nově vymezeny, zakresleny a byla k nim 
vypracována nová tabulková část s jejich detailním popisem a návrhem opatření.  
Tyto nové skladebné části (lokální biokoridory a biocentra) byly v řešeném území 
navrženy v minimálních parametrech definovaných metodikou a takovým způsobem, 
aby došlo k co nejmenšímu záboru zemědělské půdy, ale zároveň byla zachována 
jejich funkčnost v rámci celého systému. Lokální prvky posilují a navazují  
na nadregionální a regionální prvky ÚSES a napojují se na další skladebné částí 
ÚSES v okolních katastrálních územích. Interakční prvky nejsou v rámci ÚSES v 
území navrženy a vymezeny. Koncept interakčních prvků ÚSES je uplatněn v návrhu 
a vymezení liniové a krajinné zeleně. 
Nově vymezené  prvky jsou asociovány s cestní sítí a vodotečemi tam, kde je to 
možné, za účelem posilování těchto prvků v krajině a minimalizace záboru 
zemědělské půdy. Cílová charakteristika nově vymezených prvků ÚSES je 
definována tak, aby odrážela místní přírodní podmínky a zvyšovala heterogenitu 
přírodního prostředí v monotónní zemědělské krajině tvorbou různorodých biotopů, 
ekotonů a společenstev především takových druhů stromových a keřových dřevin, 
které jsou pro dané stanovištní podmínky vhodné a zároveň vychází ze složení 
potencionální přirozené vegetace. Při zakládání nových prvků ÚSES by se dále měl 
klást důraz na suchomilné dřeviny a keře, které obstojí v suchých a srážkově 
nerovnoměrných klimatických podmínkách. Dalším významným biotopem 
navrženým v nových prvcích ÚSES jsou luční společenstva a společenstva suché 
stepní lady na specifických lokalitách. Cílem je opětovné založení těchto ekologicky 
i vizuálně hodnotných biotopů, které se v krajině Čelákovic historicky vyskytovaly 
v daleko větší míře. Tyto plochy mohou být využity i pro návrat tradičních 
zemědělských aktivit do krajiny. Těmi jsou především kosení luk nebo pastva 
hospodářských zvířat. Výsadba a udržování plodonosných keřů a ovocných stromů je 
dalším prvkem nových skladebných částí ÚSES, které vrací do krajiny tradiční 
způsoby jejího využívání a zvyšují přidanou hodnotu území pro obyvatele. 
Do několika biokoridorů a biocenter jsou také navrženy prvky pro zadržování vody 
v krajině v podobě polosuchých poldrů přírodního charakteru (především jako zemní 
valy), které jsou doplněny vhodnými dřevinami a mají vždy část své plochy 
vyhrazenou pro mokřadní společenstva se stálou vodní hladinou nebo zamokřeným 
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charakterem. Tímto způsobem jsou prvky ÚSES multifunkčně využity k dalším 
krajinotvorným a ekologickým i vodo zádržným funkcím, které budou v suché 
krajině Čelákovic vytvářet z těchto ploch velmi hodnotné krajinné prvky a vhodné 
zázemí pro faunu a flóru. Zakládání, údržba (management) a rozvoj těchto ploch by 
se měl realizovat vždy přírodě blízkým způsobem, s důrazem na podporu cílových 
společenstev např. formou pastvy nebo kosení, ale i s ponecháním určité části ploch 
přírodním procesům (mrtvé dřevo pro xylofágní hmyz, nekosené pásy s vysokou 
travou, keři a nálety dřevin pro hnízdění ptáků apod.). 
 
Nově vymezené lokální prvky ÚSES byly zařazeny do veřejně prospěšných 
opatřeních (VPO), protože jejich vymezením se zajišťuje minimální ochrana 
ekologické sítě v území, jejíž funkčnost a stabilita je veřejným zájmem. 
 
 
 
 
7.4 Protierozní opatření, ochrana před povodněmi 
 
7.4.1 Území ohrožená povodněmi 
Základní koncepci uspořádání krajiny zaměřenou na protierozní opatření a ochranu 
před povodněmi je potřeba řešit komplexně a společně jako návrh opatření proti 
suchu a návrh opatření na ochranu půdy a spodní vody 
Na vodních tocích Labe a Výmola jsou v současnosti stanovené rozsahy záplavové 
úrovně Q 100, jako i její rozsah aktivní zóny QAZ. V rámci těchto ploch jsou 
stanoveny tyto podmínky podmiňující další rozvoj území: 

- V rámci QAZ se nepovoluje další rozvoj zástavby vyjma plocha oddychu  
a rekreace bez objektů budov. Stávající zástavba rekreačních objektů v QAZ bude 
mít trvale vyhlášenou stavební uzávěru. 

- V rámci zastavěných a zastavitelných území zasaženém v případě Q100 
(nikoliv její QAZ) je možná výstavba pouze za předpokladu, že objekty zde 
budované nebudou mít podzemní patra a nejnižší úroveň prvního nadzemního 
podlaží bude umístěná 0,15 m nad stanovenou úrovní hladiny Q100. Přitom umístění 
hlavních uzávěrů médií (voda, plyn) a rozvaděčů elektrické energie (silnoproud  
a slaboproud) a jejich měřící zařízení bude umístěno min. 0,60 m nad úrovni hladiny 
Q100. 

- Dotčené zastavěné území pod úrovní hladiny Q100 na tocích Labe a Výmoly 
nebude chráněno budovanými protipovodňovými opatřeními. 

 - Technologické odpadní vody z areálu Kovohutí, u kterých neproběhl čistící 
proces, musí být zajištěny tak, aby při vzniku povodňové situace Q100 a Qextrém 
(dle Povodí Labe, s.p.), nemohly kontaminovat vodní toky. 

- Dešťové vody vypouštěné do vodních toků Labe a Výmola, pokud to místní 
podmínky dovolují, musí být na svém výtoku přiškrceny na 10 l/s/ha a to přes retenci 
dešťových vod do poříčné vody. 
 
Ostatní místní vodní toky, včetně občasných vodotečí a drobných povodí nemají 
stanovené záplavové území Q100. Podle zjištění dokumentů „Hydrologické 
posouzení srážko-odtokových poměrů jihozápadní části města Čelákovice, červen 
2006, Ing Jiří Hybášek.; „Posouzení kapacity meliorační strouhy v Rybníčkách a 
korekce záplavy Q50 a Q100 na části Čelákovického potoka, lokalita V Rybníčkách, 
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Čelákovice, 250 88, k. Ú. Čelákovice“, říjen 2014, Ing. Jiří Müller a Mgr. A. Jozef 
Cicoň; z PD: „Úprava Čelákovického potoka v souběhu s ulicí S. K. Neumana“, 
květen 2004, Ing. Emil Pawinger; „Posouzení odtokových podmínek v povodí 
Jiřinského potoka, výstavba RD v lokalitě Pod Přerovskou cestou“, Ing. Emil 
Pawinger, květen 2004, dále z PD: „Stanovení pravděpodobné hranice území 
ohroženého povodní Q 50 na Jiřinském potoku, 250 88 Čelákovice, k. ú. 
Čelákovice“, červenec 2014, Ing. Jiří Müller a Mgr. A. Jozef Cicoň, poskytnutých 
zadavatelem územního plánu a také z průzkumů a zkušenosti zpracovatele je území 
ohroženo bleskovými povodněmi. Přičemž výrazně je ohroženo zastavěné, případně 
zastavitelné území. Do doby stanovené území ohroženého záplavami Q100 jsou za 
území ohrožené bleskovými povodněmi považována tyto kritická místa: 
a. Plocha Z1 – v rámci povodí Na třetinách, kde se nachází bezejmenná občasná 
vodoteč s velkým povodňovým průtokem. Toto drobné povodí se zapomenutou 
občasnou vodotečí, podle odvozených údajů, může, mít na místě křížení se železniční 
tratí č. 074 Brandýs nad Labem – Čelákovice, průtok Q 100 = 3,42m3.s-1 
(redukovaný průtok), což jednoznačně ohrožuje samotné těleso železnice (zasypaný 
stávající propustek, nebo viditelně trvale podmáčené podloží železničního tělesa) 
jako i těleso silnice II/245 a zástavbu na ploše Z1. 
b. Tovární ulice a plochy P4a, Z3 v rámci povodí Třetina – kde je opakovaně 
ohrožovaná průmyslovou zóna TOS. Toto povodí na místě propustku pod železniční 
tratí č 074 Brandýs nad Labem – Čelákovice může mít průtok Q 100 = 2,35m3.s-1 
(redukovaný průtok). Přitom těleso železnice tvoří hráz a je také ohroženo. 
c. Silnice III/10162, Sokolovská ulice od železničního přejezdu s tratí č. 074 po 
areál OC BILLA, areál OC BILLA, Touše ňská ulice v úseku OC BILLA – 
přemostění Čelákovického potoka silnicí II/245 v rámci povodí Nad Suchými doly s 
matematicky určeným průtokem vtékajícím do obchodní zóny. Povodí má na svém 
vtoku do zastavěného území (železniční přejezd s tratí č. 074 Brandýs nad Labem – 
Čelákovice) vypočtený průtok Q 100 = 1,56m3. s-1 J tím ohrožena samotná 
železniční trať, jako i zástavba v obchodní zóně kolem Průmyslové ulice a Toušeňská 
ulice. 
d. Garáže J. Zeyera a areál MŠ Rumunská, dále křižovatka ulic Rumunská / U 
Potoka / Palackého / V Rybníčkách / J. A. Komenského s přilehlou zástavbou v 
Lokalit ě V Rybníčkách – území odborně posouzené s nedostatečnými průtočnými 
kapacitami mostků a s doporučenými nápravnými opatřeními. Toto území je 
charakteristické tím, že se zde nachází terénní prohlubeň po historické trase 
Čelákovického potoka a meliorační strouhy. Už v případě kritického, 50-ti letého 
deště zde dochází k záplavám. Při souběhu se stavem  Q100 na Čelákovickém potoku 
tato prohlubeň pojme cca ¼ objemu její záplavové vlny. Můstek na Čelákovickém 
potoku v ulici J. Zeyera má průtočný profil umožňující bezpečný průtok pouze při 
stavu Q50. 
e. Sady 17. listopadu a přilehlá zástavba, kde na Čelákovickém potoce jsou můstky 
přes Čelákovický potok s evidentně nedostatečnými průtočnými kapacitami (viz 
výše). 
f. Náměstí 5. května, ulice Ke Kovárně, Na Hrádku, areál Čelákovického mlýna 
– území nad zatrubněným úsekem Čelákovického potoka, do kterého je navíc 
zaústěná odlehčovací komora v ulici Ve Vrbí. Zatrubněný úsek nemá výpočtem 
stanovenou kapacitu průtoku, a stávající situace je s vysokým rizikem vybřežení 
Čelákovického potoka s následným průtokem vybřežených vod přes Náměstí 5. 
května, park Na Hrádku a areál Čelákovického mlýnu. V případě rozvoje města 
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(zástavby území Kráktá Linva) a jejího odvodnění dešťovou kanalizací do 
Čelákovického potoka v Sadech 17. listopadu) se riziko vybřežení stává víc než 
reálným.  
g. Mstětická ulice a Haškova ulice v Místní části Záluží, ohrožení definované v 
povodňovém plánu.  
h. Krátká Linva  – zastavitelné území v místě terénní prohlubně u nádraží, u kterého 
v případě zástavby dojde k navýšení množství dešťových vod a srážkoodtokové 
poměry následně ohrozí zástavbu u nádraží a navýší povodňový průtok v 
Čelákovickém potoce. 
i. Plocha přestavby P21 v Nedaninách 
j. Železniční podjezd v Přístavní ulici 
k. Ulice Miroslava Maška a severní úsek Lidické ulice – místo terénní prohlubně s 
odtokem vod pouze historickou drenáží  
l. Křižovatka ulic Lidická / Jaselská ulice – je místo kde se nacházela historická 
terénní prohlubeň, zřetelná i z historických map (plochy nevyužívané pro zemědělské 
účely), kde odtok meliorační strouhou byl novější zástavbou zlikvidován. 
m. Plocha P7a a zastavěné území přilehlé k dolnímu a střednímu toku Jiřinského 
potoka (Ulice K Borku, Pavla Ježdíka, Dělnická (přemostění Jiřinského potoka) 
n. Plocha Z6 v křížení se Zahradní ulicí 
o. Ulice Pod Mlejnkem, Průběžná, Na Vošverku, křižovatka ulice Komenského / 
Na Vošverchu – území ohrožené z terénní prohlubně na orné půdě nacházející se 
jižně od silnice III/2454 – Čelákovské ulice – pozůstatku po rybníku 
p. Území jižně od ulice Na Hrázi (ulice Za Školou, Smetanova) ohrožené 
umístěním na místě historického rybníku 
q. Zemědělské areály v místní části Sedlčánky 
 
 
7.4.2 Závazné zásady při návrhu na protipovodňová opatření v rámci území s 
nestanovenými záplavami: 
a. Maximální množství dešťových vod po dopadu na povrch zadržet, akumulovat a 
vsakovat na místě dopadu, nebo místě blízkém dopadu. V zastavěném území 
přednostně řešit zasakováním dešťových vod v místě dopadu srážek a to pomocí 
navržených stavebních opatření a staveb (směrování dešťových vod do zatravněných 
ploch, realizace ploch s propustnými, nebo částečně propustnými povrchy, budování 
malých průlehů a zasakovacích terénních prohlubní. Až přebytečné dešťové vody, 
které se nepodaří řešit lokálně, jsou řešeny odvedením do dešťové kanalizace. 
b. Akumulovat dešťovou vodu a využít ji především k účelům krajino – tvorby,  
pro optimalizaci využití krajiny, popřípadě jinému vhodnému využití (např. jako 
závlahovou vodu, požární vodu, …) 
c. Celoplošně akumulovat dešťové vody do objemu dešťové události Q5 
d. Zadržovat až objem větších záplav. Přesto, pokud to je možné, tak i tyto větší 
objemy akumulovat – nevypustit přímo do vodních toků. 
e. Plochy akumulace a retence řešit přednostně na plochách zeleně, nikoliv  
na plochách zemědělské půdy. 
f. Na plochách zemědělské půdy navrhovat v minimálním rozsahu retenční nádrže, 
místa řešit jako území s pravděpodobným rozsahem záplavy. 
g. Celoplošně mimo samotný vodní tok Labe a Výmoly zpomalit odtok dešťových  
a záplavových vod vhodnými úpravami (prodloužením délky koryt toků, 
meandrováním koryt toků, přiškrcením odtoku pomocí vodních děl a to především  
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s ohledem na optimalizaci krajino – tvorby).  
h. Veškerá opatření navrhnout a realizovat jako přírodě blízká opatření, mělce 
tvarovaná, doplněná o minimum technických staveb (škrtící propustky, výústní 
objekty). 
i. Maximum povodňového průtoku akumulovat a zadržovat před vtokem  
do zastavěného území. 
j. Koryta vodních toků procházející zastavěným území vhodně upravit, pro eliminaci, 
případně minimalizaci, rozsahu bleskových povodní 
k. V místě, kde to geologické podmínky dovolují, maximálně využít zasakování 
dešťových vod. 
l. Doporučuje se plochy orné půdy rozdělit vsakovacími mezemi tak, aby vzdálenost 
(kolmá vzdálenost na vrstevnice) mezi mezemi nebyla větší než 300 m. 
m. Doporučuje se podpořit směr orby na orné půdě doplněním dělících mez  
pro podporu orby po vrstevnicích (nikoliv šikmo, nebo kolmo na vrstevnice). 
n. Velký důraz je potřeba klást na správné obhospodařování zemědělských ploch 
(výsadbou vhodných plodin (nedoporučuje se ve svažité části výsadba po spádnici, 
vždy by měla být prováděna po vrstevnicích, současně by zde neměla být pěstována 
např. kukuřice) a to tak, aby i tyto plodiny přirozeně bránily rychlým odtokům 
dešťových vod z polí. Doporučuje se hledat způsoby, kterými lze docílit dodržování 
správného směru orby  
 
 
7.4.3 Konkrétné protierozní opatření a opatření proti povodním (bleskovým) na 
tocích a v povodích s nestanovenými záplavami: 
 
a. Povodí Na třetinách ohrožující lokalitu II - TOS, V Prokopě, konkrétně 
plochu Z1, kde se nachází zapomenutá občasná vodoteč s velkým povodňovým 
průtokem. Toto drobné povodí se zapomenutou občasnou vodotečí, podle 
odvozených údajů, může, mít na místě křížení se železniční tratí č. 074 Brandýs nad 
Labem – Čelákovice, průtok Q 100 = 3,42m3.s-1 (redukovaný průtok), což 
jednoznačně ohrožuje samotné těleso železnice (zasypaný stávající propustek, nebo 
viditelně trvale podmáčené podloží železničního tělesa) jako i těleso silnice II/245  
a zástavbu na ploše Z1. V rámci tohoto povodí je v místě křížení údolnice  
s biokoridorem ÚSES navržen zemní val s objektem propustku škrtící povodňový 
průtok na Q = 1,25 m3.s-1. Tímto se vymezí plocha záplavového území ZÚ-01,  
s retenčním objemem 7100 m3 zahrnující cca 13000 m2 zemědělské plochy  
(a to včetně suchého poldru). V části plochy záplavového území (cca 2000 m2) bude 
vymezen suchý poldr SP-04, s akumulačním objemem 1900 m3 (akumulace záplavy 
Q5) umístěným v rámci biokoridoru. Cílem tohoto návrhu je většinu objemu dešťů 
nad tímto retenčně - akumulačním objektem zadržet a akumulovat a pouze průtoku 
povodňových dešťů pustit dál. Zemní val bude přírodně tvarován a osázen vhodnou 
vzrostlou zelení, aby lépe zapadl do přírodní krajiny. Nad tímto poldrem, v údolnici 
až k cestě na hranicích katastrálního území bude realizována alej stromů zpomalující 
odtok dešťových vod a omezující erozi půdy. Od zemního valu níže je navrženo 
obnovení suchého koryta pro občasnou vodoteč v souběhu s alejí a cestou v krajině. 
Koryto s meandrujícím průběhem bude provedeno jako zatravněná, jemně 
kaskádující plocha umožňující částečné zasáknutí vodního toku a ochranu před erozí 
půdy. Navržené suché koryto bude ve většině případu sloužit k částečnému zasáknutí 
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dešťových vod a k směrovanému odtoku bez rizika eroze půdy. Meandrování koryta 
napomáhá ke zpomalení odtoku vody. V místě křížení se železniční tratí,  
jako i v křížení se silnicí II/245 budou realizovány nové propustky s průtočným 
profilem Q 100 = 2,87m3.s-1, přičemž na plochách zeleně a zároveň v katastrálním 
území Čelákovice, před silnicí II/245 je navržený suchý poldr SP-02 s retenčním 
objemem 500 m3. V současnosti je na místě křížení údolnice se železniční tratí buď 
zbořený (zasypaný) propustek, nebo erozi a vodním tokem narušené těleso železnice, 
které je svojí skladbou (štěrky – makadam) samo o sobě propustné. Vzhledem  
k tomu, že navrhovaná zástavba na ploše Z1 není rozsáhlá a případná další 
protipovodňová opatření by byla dražší, než hodnota chráněného majetku (zástavby 
na ploše Z1), a dále byl zájem minimálně zabírat kvalitní zemědělskou půdu, tak 
zpracovatelé navrhli zbylý povodňový průtok směrovat přes zastavěné území dál. 
Suchý poldr SP-02 je především opatřením proti suchu umožňující vsáknutí části 
povodňového průtoku do podkladních vrstev (v tomto místě podle geologických map 
se nachází štěrkopískové naplaveniny). Obnovení přírodního koryta v zastavitelném 
území bude sledovat stávající konfiguraci terénu, jeho trasa povede od místa 
stávajícího propustku pod silnicí II/245, podél hranice katastrálního území dále přes 
území k občasným tokem vytvarovanému korytu ve svahu a do koryta v sousedním 
katastrálním území Lázně Toušeň, které je zaústěné do vodní plochy – tůně – 
pozůstatku po historickém meandru Labe. Koryto v zastavěném území bude řešeno 
jako plocha s několika průlehy navazujícími na sebe (stupňovité provedení dna 
koryta občasné vodoteče, architektonicky řešené, bez keřů). Návrh suchého poldru 
SP-01, následného koryta v souběhu s liniovou zelení a polní cestou  a zaústění 
koryta do tůně „Na Strání“ se dotýká územního plánu Městyse Lázně Toušeň, vůči 
kterému tento územní plán vznáší požadavek na zapracování. 
 
b. Povodí Třetina opakovaně ohrožující část průmyslové zóny TOS - část 
lokality II - TOS, V Prokop ě. V tomto drobném povodí, v rámci plochy lokálního 
biocentra ÚSES bude realizován zemní val a mírně tvarovaná prohlubeň – suchý 
poldr SP-03, s retenčním objemem 4600 m3. Přičemž suchý poldr bude proveden tak, 
že 1000 m3 z celkového retenčního objemu, bude akumulovat – vsakovat  
v mokřinách. Cílem tohoto návrhu je většinu objemu dešťů nad tímto retenčně - 
akumulačním objektem zadržet a akumulovat a pouze průtoky povodňových dešťů 
pustit dál Odtok z tohoto poldru bude přiškrcený výpustným objektem na Q = 0,103 
m3.s-1 a bude směrován do suchého koryta v souběhu s alejí a cestou v krajině, které 
přesměruje průtok cca Q 100 = 0,77 m3.s-1 o celkového objemu 6200 m3 do povodí 
Čelákovického potoka - do suchého poldru SP-09 s retenčním objemem 9900 m3  
a s jílovou vrstvou v podkladních skladbách (ochrana podloží železničního tělesa). 
Přesměrování průtoku a jeho pozdržení v krajině v rámci suchého poldru,  
se vzhledem k zastavěnému území pod tímto povodím a nemožnosti bezpečně 
převést celý povodňový průtok zastavěným území jeví jako nejvhodnější řešení. 
Spolu s tímto tokem se do suchého poldru SP-09 převádí povodňový tok z povodí 
silnice III/10162, vytvoření jednoho většího retenčního objemu místo dvou menších 
se je finančně efektivnější. Koryto meliorační strouhy (povodňového toku)  
s meandrujícím průběhem bude provedeno jako zatravněná, jemně kaskádující, 
plocha umožňující částečné zasáknutí vodního toku a ochranu před erozí půdy. 
Meandrování koryta napomáhá ke zpomalení odtoku vody. V nižší části povodí,  
pod trasou suchého koryta, bude povodňový průtok přirozeně soustředěn do místa 
propustku pod železniční tratí, kde se nachází záplavové území ZÚ-02, s retenčním 
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objemem 4200 m3. Z důvodu kontaktu se stávajícím tělesem železniční tratí, bude 
dotčený svah a souběžným odvádějící příkop proveden minimálně s jílovou vrstvou  
v podkladních skladbách tak, aby se zvýšilo zajištění stability železniční trati. Podle 
skutečných geologických podmínek bude staticky zpevněno i podloží tratě  
v dotčeném úseku. Odtok ze záplavového území o objemu Q = 0,138 m3.s-1 bude 
propustky pod železniční tratí a kolejí vlečky směrován do suchého koryta podél 
koleje vlečky se zaústěním přes horskou vpust do dešťové kanalizační stoky  
v Tovární ulici. Tato stoka je zaústěná do suchého poldru SP-04, s retenčním 
objemem min. 8000 m3, který je navržený na místě prohlubně – stopy po historickém 
meandru řeky Labe. Plocha poldru bude vymezená zemním valem s objektem 
propustku (se zpětnou klapkou) škrtícím povodňový průtok (10 l/s/ha). V ploše 
poldru se nebudou nacházet žádné keře, na části plochy bude jezírko s retenčním 
objemem pro 5-ti letý kritický déšť. O mezení objemu záplavového území převedení 
části toku do povodí Čelákovického potoka se snižují finanční náklady na zajištění 
stability železničního tělesa, opatření je finančně efektivnější. Rovněž se tím snižují 
finanční náklady na vysokou dimenzi potrubí dešťové kanalizace. 
 
c. Povodí Nad Suchými doly zahrnující území kolem silnice III/10162  
s matematicky určenou záplavou, ohrožující lokalitu IX - Obchodní zóna, 
o maximálním průtoku Q 100 = 1,56 m3.s-1 o celkového objemu 9350 m3, bude 
pomocí stavebních úprav na silnici rovněž převedeno do povodí Čelákovického 
potoka - do suchého poldru SP-09 s retenčním objemem 9900 m3 a s jílovou vrstvou 
v podkladních skladbách (ochrana podloží železničního tělesa). Pro směrování 
povodňového toku bude nutné správně navrhnout příčné sklony silnice III/10162  
k suchého poldru SP-09 a to několik metrů před tímto poldrem a v souběhu s tímto 
poldrem.  
 
d. Povodí Čelákovického potoka nad soutokem se Zálužským potokem, 
ohrožující lokality I - Centrum, III – sídlišt ě, V Rybníčkách a IV – U Nádraží. 
Tento potok je v současnosti převážně vlhkým až suchým korytem, zaneseným půdou 
z erozí. V minulosti byl z vodohospodářského hlediska nevhodně regulován = 
napřímen. Protipovodňové opatření spočívají min. v retenci objemů rozdílu 
povodňových vln Q100 – Q50 = 30 000 m3 (povodí nad soutokem Čelákovického a 
Zálužského potoka). Při zohlednění převedení povodňové vlny ze sousedních povodí 
je potřeba navíc zadržet (v průběhu kritického 100-letého deště) dalších 5 100 m3 
objemu povodňové vlny. Na Čelákovickém potoku, cca 700m za vtokem 
Čelákovického potoka do katastrálního území Čelákovice je navržen suchý poldr SP-
07, s retenčním objemem 800 m3 (zemní val a terénní prohlubeň mělce a přírodně 
tvarované). V rámci biocentra ÚSES u střelnici bude realizován další suchý poldr SP-
08 s retenčním objemem 2200 m3, Přitom objem cca 460 m3 bude v tomto poldru 
akumulován v mokřadu. Zemní val vymezující objem tohoto poldru bude umístěn v 
rámci biocentra a navazujícího biokoridoru. V následujícím úseku Čelákovického 
potoka, bude na dvou místech vráceno koryto do jeho původní trasy, čímž dojde k 
vytvoření menších meandrů na toku, zpomalení odtoku povodňového průtoku a 
mírného zvětšení plochy akumulace (vsakování). Celková délka prodloužení koryta 
Čelákovického potoka bude cca 10,0 m. Tímto řešením se rovněž narovnají některé 
nedořešení majetkoprávní vztahy. Před propustkem pod železniční tratí bude 
umístěný další suchý poldr SP-09 s retenčním objemem 9900 m3 a s jílovou vrstvou 
v podkladních skladbách (ochrana podloží železničního tělesa). Větší retenční objem 
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počítá s převedením částí povodňového průtoku z vedlejších povodí do tohoto 
povodí Čelákovického potoka. Následující suchý poldr na soutoku Čelákovického  
a Zálužského potoka je popsán pod samostatným písmenem „g“.  
 
 
e. Povodí Zálužského potoka: 
 
1.Plocha povodí nad zastavěným a zastavitelným územím lokality XI - Záluží. 
Povodňový průtok Q100 tohoto povodí, který ohrožuje Mstětickou ulici  
a Haškovou ulici, (ohrožení definované v povodňovém plánu), bude pomocí suchého 
koryta převeden do povodí Čelákovického potoka. Suché koryto bude vedeno podél 
stávající silnice na hranici s katastrálním územím Nehvizdy, dále Pátou ulicí, ulicí 
Strážní domek do místa stávajícího i nového železničního podjezdu a dále přes 
plochu biocentra do suchého poldru SP-08 s retenčním objemem 2200 m3. Tímto 
řešením se zároveň povodňový průtok Q100 nasměruje mimo areál střelnice. Návrh 
suchého koryta – jeho úsek jižně od křižovatky Mstětické a Páté ulice v katastrálním 
území Nehvizdy se dotýká územního plánu městyse Nehvizdy, vůči kterému tento 
územní plán vznáší požadavek na zapracování. 
 
2.Povodí Zálužského potoka ohrožující lokality I - Centrum, III – sídlišt ě,  
V Rybníčkách, IV – U Nádraží a X – Mezi tratěmi. Jak již bylo zmíněno,  
tak protipovodňové opatření spočívají min. v retenci objemů rozdílu povodňových 
vln Q100 – Q50 = 30 000 m3 (povodí nad soutokem Čelákovického a Zálužského 
potoka). Při zohlednění převedení povodňové vlny ze sousedních povodí je potřeba 
zadržovat v průběhu kritického 100-letého deště, dalších 5 100 m3 objemu – omezení 
vlivu povodňové vlny. Na ploše biocentra ÚSES navržený zemní val, modelovaný  
co nejblíže přírodnímu řešení, který bude osazen vhodnou vzrostlou zelení, a který 
vymezuje suchý poldr SP-10. Ten má retenční objem 6 000 m3 a je umístěný na ploše 
stejného biocentra ÚSES. V mokřinovém dně suchého poldru je uvažováno  
s akumulací cca 650 m3 dešťových vod. Cílem tohoto návrhu je většinu objemu 
dešťů nad tímto retenčně - akumulačním objektem zadržet a akumulovat a umožnit 
průtok povodňových dešťů dál. Na toto místo je rovněž zaústěná bezejmenná  
a občasná vodoteč z jižního biokoridoru a také zaústění trubní meliorace. V místě 
dalšího zalomení Zálužského potoka, u můstku pod silnicí přes Zálužský potok, je 
navržen v rámci pokračováni biokoridoru zemní val, vymezující záplavové území  
na přilehlé zemědělské ploše ZÚ-03 s retenčním objemem 2 800 m3. Do tohoto místa 
je zaústěná i dešťová kanalizace s areálu rozvodny Čechy Střed. V následujícím 
úseku, je pro areál NTM (depozitář), jako součást protipovodňových opatření, 
závazný retenční objekt - suchý poldr SP-11 (je možná i umělá nádrž, nebo jiný 
objekt) s výpustným objektem škrtícím odtok dešťových (ale i povodňových) vod na 
10 l/s/ha. Přitom je potřeba povrchy v areálu upravit tak, aby byli směrovány do 
suchého poldru, případně soustavy retenčních objektů aby retenční účinek byl 
výrazně zjevný i při povodňových stavech. V dalším úseku, z důvodu realizace 
přeložky železniční trati č. 231 Lysá nad Labem – Praha Vysočany, bude v oblasti 
Cihelna napřímené koryto Zálužského potoka. V místě starého koryta je však 
umístěný povinný suchý poldr s akumulační nádrží pro část budoucí přestavby 
průmyslové zóny Cihelna. Řešení bude stejné, jako v případě suchého poldru pro 
areál Depozitáře NTM. Následující suchý poldr na soutoku Čelákovického  
a Zálužského potoka je popsán pod samostatným písmenem „g“. 
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f. Povodí Soutok Čelákovického a Zálužského potoka, společně s povodími nad 
tímto povodím, ohrožující lokality I - Centrum, III  – sídliště, V Rybníčkách a IV 
– U Nádraží: je posledním možným místem, kde se dá zadržovat a akumulovat 
povodňový průtok. Jak již bylo zmíněno, tak protipovodňové opatření spočívají min. 
v retenci objemů rozdílu povodňových vln Q100 – Q50 = 30 000 m3 (povodí nad 
soutokem Čelákovického a Zálužského potoka). Při zohlednění převedení povodňové 
vlny ze sousedních povodí je potřeba zadržet v průběhu kritického 100-letého deště, 
dalších 5 100 m3 objemu povodňové vlny. Na tomto místě je navržený větší suchý 
poldr SP-13, s retenčním objemem 13 400 m3 a je navržen na území vymezeném pro 
rekreaci na přírodních plochách. Součástí je návrh menší vodní nádrže přírodního 
charakteru s jílovým dnem a souvisejících přeložek koryt Čelákovického  
a Zálužského potoka. Terénní úpravy související s navrženým poldrem a vodní nádrží 
budou mělce tvarované a budou mít přísně přírodní charakter. Zemní práce musejí 
být koordinovány se zástavbou sousední plochy Z11, případně mohou předcházet 
zástavbě této plochy. Neoddělitelnou součástí realizace těchto protipovodňových 
opatření je projektovaný kanalizační přivaděč z místní části Záluží, u kterého  
je nutno upravit jeho technické řešení s ohledem na navržená opatření. Kanalizační 
potrubí bude obetonováno, čímž bude zajištěno proti „vyplavání“ a poklopy 
stávajících revizní šachet bude nutno výškově upravit a doplnit o vodotěsný šachtový 
poklop se zajištěním, tak aby bylo zabráněno nátoku vody z povodňové vlny  
do stokového kanalizačního systému – ochrana zastavěného území v městě 
Čelákovice (významná vodohospodářská stavba VHS 03). 
 
 
g. Povodí Čelákovického potoka pod soutokem se Zálužským potokem: 
 
1. Ohrožená lokalita IX – Obchodní zóna (Plocha Z3), lokalita III – sídlišt ě, V 
Rybničkách (garáže a areál MŠ Rumunská, křižovatka ulic J. Zeyera / U potoka /S. 
K. Neumanna a křižovatka Rumunská / U Potoka / Palackého /  
V Rybníčkách/J. A. Komenského): území odborně posouzené s nedostatečnými 
průtočnými kapacitami mostků a s doporučenými nápravnými opatřeními. Toto 
území je charakteristické tím, že se zde nachází terénní prohlubeň po historické trase 
Čelákovického potoka a meliorační strouhy. Oblast je navrženo řešit komplexně  
s dešťovou kanalizací, jelikož její řešení je s protipovodňovými opatřeními 
provázáno. Stávající meliorační strouha se doplní o nové mělce tvarované průlehy 
PH-01 (retenční objem 300 m3) a PH-02 (retenční objem 350 m3) a suché koryto 
umožňující retenci dešťový vod v případě přívalových dešťů. Na začátku této 
soustavy je navržený suchý poldr SP-05 s retenčním objemem 1250 m3. Na jeho dně 
bude vytvořena menší přírodní akumulační nádrž pro jiné využití akumulovaných 
vod. V oblasti garáží jsou navržené vsakovací průlehy se společným retenčním 
objemem 250 m3. Nedostatečná kapacita můstků je řešená přiškrcením průtoku 
pomocí suchých poldrů v krajině (viz předchozí pojednání). 
 
2. Ohrožená lokalita I – Centrum a IV – U Nádraží,. (Sady 17. listopadu a 
přilehlá zástavba): kde na Čelákovickém potoce mají můstky přes Čelákovický 
potok evidentně nedostatečné průtočné kapacity. I na toto území v centrální části 
města má vliv realizace suchých poldrů v krajině (viz předchozí pojednání). V rámci 
protipovodňových opatření bude můstek přes Čelákovický potok v ulici Svatopluka 
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Čecha a můstek v prodloužení Vašátkové ulice rekonstruován – stavebně bude 
zvětšen jejich průtočný profil. Bude tak činěno z důvodu, že stávající můstky mají 
nedostatečnou průtoční kapacitu a tvoří hráz. V místě můstku v ulici Svatopluka 
Čecha bude do Čelákovického potoka zaústěná dešťová stoka odvodňující 
zastavitelnou oblast Krátká Linva. Zástavba Krátké Linvy a její odvodnění je 
podmíněno realizací suchých poldrů na Čelákovickém a Zálužském potoce, včetně 
řešení protipovodňových opatření na povodích, kterých povodňový průtok se převádí 
právě do Čelákovického potoka. Když nedojde k omezení povodňového průtoku 
Q100 na Čelákovickém a Zálužském potoce, tak aby vznikla rezerva pro zaústění 
dešťové kanalizace z lokality Krátká Linva do Čelákovického potoka, tak reálně 
hrozí vybřežení povodňového toku a zaplavení v první řadě oblasti Sadů  
17. listopadu a přilehlé zástavby, posléze dolní části Náměstí 5. května, parkoviště  
U Kovárny, zahrad v oblasti mezi Kostelní a Rybářskou ulicí, parku Na Hrádku  
a dle situace až areálu Čelákovického mlýnu (za předpokladu nedostatečné průtočné 
kapacity můstku v ulici Rybářská / Na Hrádku). 
 
3. Ohrožená lokalita I – Centrum (Náměstí 5. května, ulice Ke Kovárně,  
Na Hrádku): území se zatrubněným úsekem Čelákovického potoka, do kterého je 
zaústěn přepad z odlehčovací komory v ulici Ve Vrbí. Podstatou protipovodňových 
opatření je matematické stanovení průtočnosti zatrubněného úseku Čelákovického 
potoka, což se stane klíčovým podkladem pro projektování protipovodňových 
opatření na Čelákovickém potoce a v souvisejících povodích. Zjištěná kapacita může 
korigovat retenční objemy suchých poldrů na Čelákovickém  
a Zálužském potoce. Součásti protipovodňových opatření je samotné přepojení 
dešťových stok ze zatrubněného úseku Čelákovického potoka v oblasti Náměstí  
5. května do dešťové kanalizace a rovněž odlehčení a zrušení odlehčovacích komor 
na náměstí 5. května a v ulici Ve Vrbí (po odlehčení jednotné kanalizace). Současně 
s těmito úpravami bude provedeno prodloužení potrubí od odlehčovací komory  
na Náměstí 5. května, po zrušení odlehčovací komory, prodloužení dešťové 
kanalizace, a to až do Čelákovického potoka. V oblasti Na Hrádku, je navržena 
rekonstrukce stávajícího koryta bezejmenné vodoteče, která pramení na soukromých 
parcelách mezi Kostelní ulicí a Rybářskou ulicí. Stávající koryto v úseku mezi 
soukromími parcelami se zatrubní a takto povede do prostoru parku Na Hrádku,  
kde bude provedena malá vsakovací přírodní vodní nádrž s bezpečnostním přepadem 
do navazujícího suchého koryta (v trase stávajícího koryta bezejmenné vodoteče). 
Zároveň je nutná rekonstrukce můstku (propustku) v ulici Rybářská / Na Hrádku – 
zvětšení její průtočné kapacity, přičemž její kapacita musí být stanovena na plochu 
drobného povodí. 
 
4. Ohrožená lokalita I – Centrum a VIII – Krátká Linva  (krajina nad 
zastavitelným území Krátká Linva, Krátká Linva) : Plocha nad zastavitelným 
územím není rozsáhlá, přesto je z něj potřeba přiškrtit povodňové průtoky Q 100. 
Zastavěním zastavitelného území, u kterého se zvýší srážkoodtokové poměry. Proto v 
rámci výstavby nové silnice III třídy, která navazuje na přeložku silnice II/245, je 
potřeba realizovat v rámci silnice objekt s přiškrcením povodňového průtoku na Q = 
0,103 m3.s-1. Zadržení záplavové vlny bude prováděno v záplavovém území ZÚ-04, 
s retenčním objemem 3000 m3 na zemědělské půdě, přilehlé k silnici. V rámci 
záplavového území budou provedeny dvě suché koryta podél nové silnice, směrující 
vodní tok k propustku. Na suché koryta budou navazovat odvodňovací příkopy 
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silnice. U samotného úseku nové silnice v kontaktu se záplavovým územím je 
potřeba zajistit zvýšenou stabilitu tělesa silnice v době případných záplav a to již  
v době její výstavby. Navíc nová silnice bude provedena s jednostranným příčným 
spádem orientovaný mimo zastavěné území. Na opačné straně silnice,  
v zastavitelném území, ale zároveň na plochách zeleně, bude realizována soustava 
průlehů s napojením na dešťovou stoku, přičemž odtok ze soustavy průlehů bude 
regulován přes horskou vpust. Průleh PH-06 bude mít retenční objem 900 m3, průleh 
PH-07 bude mít retenční objem 700 m3. Dešťová stoka vypouštěná z této soustavy 
průlehů, ale i stoky z dalších zastavitelných ploch budou ukončené v další, přírodně 
řešené retenční nádrži – v suchém poldru SP-14 s retenčním objemem 4 200 m3. Ten 
bude umístěný nad plochou Z10 (vymezenou pro parkovací dům). Jílová vrstva ve 
skladbě dna poldru plní funkci hydroizolace = zajištění stability podloží okolních 
staveb. Tyto protipovodňové opatření byly navrženy za účelem maximálně možného 
přiškrcení vtoku záplavy Q100 ze zemědělských ploch do zastavěného území, 
pomocí škrtícího propustku pod novou silnicí a přilehlého záplavového území. 
Následně, v rámci ploch suchých poldrů se povodňový tok ještě více zpomaluje. 
Přiškrcením objektem pod silnicí se ulevuje zastavitelnému území a především 
oblasti u nádraží, ze které není možné bezpečně odvést povodňový průtok, jelikož se 
tam nachází terénní prohlubeň. Přilehlá železnice v nejnižším místě tvoří jakousi 
hráz. Tím je plocha u nádraží ohrožená záplavami, které ale nemůžeme v celém 
objemu a bezprostředně odvést do Čelákovického potoka, jelikož by došlo  
k zaplavení oblasti kolem Náměstí 5. května. Protipovodňová opatření se 
rozprostírají na více míst, přičemž realizace pouze škrtícího objektu a vymezení 
záplavového území je finančně méně náročné, než realizace retenčních  
a protipovodňových opatření v rámci zastavitelného území. Rovněž jako součást 
protipovodňových opatření, je řešení veškerých ploch komunikací a parkovacích 
zálivů v rámci plochy Z23, určené pro zástavbu. Plochy budou odvodněny  
do filtračních průlehů podél dopravních staveb s napojením drenážního potrubí  
na dešťovou stokovou síť. Plochy zeleně budou vždy řešené i jako plochy průlehů, 
mělce tvarovaných a architektonicky ztvárněných pro retenci a částečné vsakování 
dešťových vod. V rámci plochy Z23, u křižovatky ulic Mochovská x Karla Otty e 
navržen retenční a vsakovací poldr SP-15 s retenčním objemem 4800 m3, kam budou 
zaústěny některé uliční stoky z plochy Z23. Plocha poldru bude také přírodně – 
architektonicky pojednána. Jelikož půdní skladba pod humózními vrstvami je zde 
tvořena především štěrky a písky, tak se neuvažuje o odvedení zde zadržených 
dešťových vod. Zástavba Krátké Linvy a její odvodnění je podmíněno realizací 
suchých poldrů na Čelákovickém a Zálužském potoce, včetně řešení 
protipovodňových opatření na povodích, kterých povodňový průtok se převádí právě 
do Čelákovického potoka. Když nedojde k přiškrcení povodňového průtoku Q100 na 
Čelákovickém a Zálužském potoce, tak aby vznikla rezerva pro zaústění dešťové 
kanalizace z lokality Krátká Linva do Čelákovického potoka, tak reálně hrozí 
vybřežení povodňového toku = zaplavení v první řadě oblasti Sadů 17. listopadu  
a přilehlé zástavby, posléze dolní části Náměstí 5. května, parkoviště U Kovárny, 
zahrad v oblasti mezi Kostelní a Rybářskou ulicí, parku Na Hrádku a dle situace  
až areálu Čelákovického mlýna (za předpokladu nedostatečné průtočné kapacity 
můstku v ulici Rybářská / Na Hrádku). 
 
 



část C -  Odůvodnění ÚP Čelákovic, návrh pro společné jednání 
 

Ing. arch. Jitka Fikarová, prosinec 2015 
 

83 

h. Povodí Nedaniny (ohrožená plocha P21). Toto území je součástí drobného povodí 
v rámci dílčího povodí Jiřinského povodí odvodněné přímo do Labe. Uprostřed se 
nachází plocha P21, která je pouze s části zastavěna objekty domků v zahrádkářské 
kolonii. Přitom větší část této nevyužívané plochy v současnosti slouží jako území 
pro povrchové vsakování dešťových vod. Novou zástavbou se zhorší srážkoodtokové 
poměry v území, čímž dojde k riziku lokálních, bleskových záplav. Navíc v rámci 
zástavby na ploše P21 nelze cíleně zasakovat dešťové vody (nelze budovat průlehy 
vzhledem ke geologickým podmínkám – vysoká hladina spodní vody). Proto na ploše 
P21, v pruhu zeleně podél železniční trati je navržený suchý poldr SP-20, s retenčním 
objemem 2 000 m3 a s jílovým dnem, určený k retenci povodňových průtoků, které 
nemůže pojmout navržená soustava dešťové kanalizace. Jílová vrstva s podkladní 
skladbě dna suchého poldru chrání jak stabilitu přilehlého tělesa železniční trati, tak 
podzemní vody. Směrování povodňových průtoků do poldru bude od železničního 
pojezdu v Husově ulici, a odtok bude realizován do vedlejší větve dešťové kanalizace 
„A.2“ se škrtící horskou vpustí poblíž administrativního objektu Kovohutí. V rámci 
budování dešťové kanalizace bude na ploše P20 také realizován suchý poldr SP-21,  
s retenčním objemem 2000 m3 (přírodní mělce tvarovaná retenční a vsakovací nádrž, 
přírodně - architektonicky řešená). Tím bude, kromě regulace a přiškrcení odtoku 
dešťových vod, vymezena retenční nádrž pro dočasné zadržení dešťových vod při 
souběhu povodňových průtoky, za současného neohrožení zastavěného území 
povodněmi. 
 
i. Povodí Nábřeží - ohrožené místo železničního podjezdu v Přístavní ulici se 
nachází lokální záplavové území, které ale neohrožuje stavby. Stavebně je sice 
odvodněné dešťovou kanalizací, ale při povodních dojde k jejímu zaplavení, přičemž 
záplavová vlna se přelije přes hranu terénu do Labe. Vzhledem k charakteru záplavy 
stačí pouze zařazení tohoto místa do protipovodňového plánu se zvýrazněním 
zvýšené pozornosti. 
 
j. Povodí centrální Jiřina – ohrožená oblast Miroslava Maška a severní 
úsek Lidické ulice v rámci lokality VII – Jiřina. Tato oblast se nachází na místě 
terénní prohlubně po historickém meandru Labe. Meandr byl nevhodně zasypán  
a výsledná konfigurace terénu z oblasti udělala bezodtokové území. Materiál na 
zasypání byl použit různorodý (i jíly). Proto na tomto území není možné cíleně 
zasakovat dešťové vody. Přilehlé území je zastavění a jediný odtok z území je možný 
stávající drenáži z třicátých let minulého století. Protipovodňové opatření a také 
odvodnění uličních prostor budou řešena pomocí zadržení srážkových vod v suchém 
poldru SP-19 s retenčním objemem 200 m3, navržený na objem zadržení Q100. 
Odvedení zde zadržených dešťových vod bude prováděno historickou drenáží přes 
filtrační dno zmíněného poldru.  
 
k. Povodí Jaselská – ohrožená křižovatka ulic Lidická / Jaselská ulice. I toto 
území je terénní prohlubní. Dlouhodobě bylo odvodněné meliorační strouhou, která 
byla v průběhu realizace novější zástavby zrušena. Tato terénní prohlubeň je 
navržena odvodnit novou dešťovou stokou, která ale nemůže pobrat povodňový 
průtok. Pro povodňové průtoky je kromě navržené dešťové kanalizace navržené 
odvodnění přes bezpečnostní přepad horské vpusti zaústěný do stávající stoky 
jednotné kanalizace. Součásti protipovodňových opatření je zachování propustných  
a částečně propustných povrchů doplněných o lokální průlehy. 
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l. Povodí Jiřinského potoka: 
1. Ohrožená plocha Z6 v křížení se Zahradní ulicí (lokalita VII – Jiřina) - oblast 
s údolnicí směrovanou od Lidické ulice do ulice Pod Přerovskou cestou, které protíná 
veřejné prostranství, které dle legislativy bude odvodněno dešťovou kanalizací  
s odtokem na normou stanovený 0,5letý déšť. Na tomto místě vzniká riziko lokálních 
záplav z důvodu realizace jakékoliv stavby tvořící hráz. U tohoto místa je v rámci 
protipovodňových opatření zakázáno budovat na přilehlých stavebních parcelách 
oplocení s podezdívkami a jiné překážky zamezující odtoku povodňové vlny  
v údolnici směrem od Lidické ulice do ulice Pod Přerovskou cestou. Samotné objekty 
zástavby se musí realizovat spolu s terénními úpravami, které budou směrovat průtok 
dešťových vod do ulice Pod Přerovskou cestou. Zpevněné plochy na veřejném 
prostranství, v místě údolnice budou kopírovat průběh terénu a budou mít maximální 
výškový rozdíl 6 cm. 
 
2. Samotné povodí Jiřinského potoka ohrožující zástavbu lokality VII - Jiřina 
zasahuje i do katastrálního území sousední obce Mochov. V rámci tohoto povodí 
byla zpracována dokumentace: „Stanovení pravděpodobné hranice území ohroženého 
povodní Q50 na Jiřinském potoku, 250 88 Čelákovice“, červenec 2014, Ing. Jiří 
Müller a Mgr. A. Jozef Cicoň, ve kterém byli korigovány údaje z „Posouzení 
odtokových podmínek v povodí Jiřinského potoka, výstavba RD v lokalitě Pod 
Přerovskou cestou“, Ing. Emil Pawinger, květen 2004. Na základě vyjádření názoru 
zástupců Povodí Labe s.p. z pracovního jednání nad rozpracovaností stanovení 
pravděpodobného rozsahu hranice rozlivu při stavu Q50, byly objemy odvozením 
zvětšené na objem stavu Q100. V nejvyšších úsecích údolnice povodí není potřeba 
provádět protipovodňová opatření. V rámci k. ú. Čelákovice u stávající silnice II/245 
je vymezen rozsah záplavového území ZÚ-05, s retenčním objemem záplavové vlny 
1 750 m3. V dalším úseku, na ploše katastrálního území Mochov je v rámci pramenné 
oblasti Jiřinského potoka vymezeno velké záplavové území s retenčním objemem  
25.000 m3. Vymezením pouze záplavového území se zachová stávající funkční 
dotování pramenné oblasti dešťovou vodou a zamezí se záboru zemědělské půdy, 
který by byl potřeba v případě výstavby retenčních objektů. Hranici záplavového 
území ve směru vodního toku tvoří stávající násyp polní cesty s propustkem DN 300. 
V následujícím úseku se stávající regulované koryto Jiřinského koryta přeloží  
do původní trasy – podle KN. V rámci lokálního biocentra LKC 5 – Nad Přerovskou 
cestou bude realizován suchý poldr SP-17 s retenčním objemem 20 000 m3  
a průtočnou kapacitou výpustného objektu Q = 0,785 m3.s-1. V rámci tohoto poldru 
bude v jeho mokřinách akumulováno 4200 m3 vod. Cílem tohoto návrhu je většinu 
objemu dešťů nad tímto retenčně - akumulačním objektem zadržet a pouze 
regulovaný průtok povodňových dešťů pustit dál. Do tohoto poldru bude ze západu, 
ze zastavěného území napojeno suché koryto pro převedení odtoku ze suchého 
poldru SP-16 (retenční objem 1000 m3) umístěného v zeleni u křižovatky 
Rooseveltovy ulice a ulice Pod Přerovskou cestou. Vybudování suchého poldru  
v rámci biocentra a přiškrcením průtoku, nejvíce odlehčí povodňový průtok  
na středním a dolním úseku toku Jiřinského potoka. Vybudování suchého poldru  
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SP-16 se odlehčí následujícímu objemu a zpomalí se odtok záplavové vlny z území. 
A právě ze zastavěného území jsou celkové objemy záplavových vln větší než  
z volné krajiny. Dále tímto suchým poldrem (SP-16) a přiškrcením odtoku  
ze zastavěného území, vůči suchému poldru SP-17 dosáhneme zhruba stejných 
srážkoodtokových poměrů, jako kdyby nové plochy zástavby zůstali nezastavěné. 
Pod silnicí III/2454 jsou vymezeny dvě záplavová území opírající se o terén 
(stávající, nebo upravený) v rámci biokoridoru. Záplavové území ZÚ-07 má retenční 
objem 8 000 m3, průtočnou kapacitou výpustného objektu Q = 0,179 m3.s-1.  
U tohoto záplavového území bude upravený průběh terénu na přilehlé zemědělské 
půdě, v mírně svažitém provedení. Další záplavové území ZÚ-08 má retenční objem 
3 000 m3, průtočnou kapacitou výpustného objektu Q = 0,179 m3.s-1. Následující 
úsek koryta Jiřinského potoka bude v celé délce až po zaústění do Labe 
rekonstruován pro zvětšení průtočné kapacity koryta. U stávajících můstků  
a propustků bude zvětšen průtočný profil na Q = 1,50 m3.s-1  U můstku přes Jiřinský 
potok v Dělnické ulici se doporučuje snížit hrana koruny na min. 176,15 m.n.m..  
V úseku pod posledně zmíněným můstkem bude odstraněná stávající hráz a před 
rybníkem bude proveden objekt se škrtícím přítok do rybníka a zároveň s bočním 
přepadem do suchého koryta převádějícího povodňový průtok. Průtočná kapacita 
posledního můstku, před zaústěním do Labe bude mít průtočný profil  
na Q = 2,00 m3.s-1. Cílem protipovodňových opatření v popsaném úseku Jiřinského 
potoka je částečně akumulovat, dále krátkodobě zadržet záplavovou vlnu  
při povodňovém stavu Q100 a omezit její přítok do zastavěného území tak,  
aby nemohlo dojít k zaplavení zastavěného území přilehlému k Jiřinskému potoku 
Veškeré dešťové stoky zaústěné do Jiřinského potoka, budou mít před svým 
zaústěním do potoka, úseky retenčními potrubími. Samotné výustné objekty budou 
osazené zpětnými klapkami. Plocha přestavby Z7a, přilehlá k Jiřinskému potoku 
bude v rámci stavebních parcel navrhnout jeden suchý poldr SP-08, případně 
soustavu průlehů. Vymezení záplavového území ZÚ-06 v rámci zemědělských ploch 
v katastrálním území Mochov se dotýká územního plánu obce Mochov, vůči kterému 
tento územní plán vznáší požadavek na zapracování. 
 
m. Povodí Výmoly – území ohrožené z terénní prohlubně jižně od Císařské 
Kuchyně (lokalita XII – Sedlčánky) – jedná se o drobné povodí, které má navíc 
jednu charakteristiku, že v minulosti byla její jižní část trvale zaplavena vodou 
rybníka. V trase stávající silnice III/2454 se nacházela hráz rybníka. Údolnice povodí 
dále pokračuje zastavěným území. V trase údolnice se nachází stávající dešťová 
stoka, která ale nemůže pobrat povodňový průtok Q100. Proto ohrožené území bude 
proti povodním chráněno novým zemním valem umístěným podél stávající silnice 
III/2454 – Čelákovské ulice, a umístěné západně a jižně od zástavby umístěné 
jihozápadně od křižovatky ulic Čelákovská / U Dubu. Val bude vymezovat rozsah 
záplavového území ZÚ-09, s retenčním objemem 2 550 m3. Součásti zemního valu 
bude objekt škrtící průtok podle rezervy v kapacitě dešťové stoky v ulici  
Na Vošverku.  
 
n. Povodí Sedlčánky  
1. Ohrožené území jižně od ulice Na Hrázi, také ulice Za Školou (lokalita 
XII – Sedlčánky), jak v předcházejícím povodí, i v tomto případě se jedná o drobné 
povodí, skoro celé v zastavěném území místní části Sedlčánky. I na tomto místě  
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se nacházel rybník, kterého hráz je komunikace v ulici Na Hrázi, čímž je vytvořeno 
bezodtokové území. Pro odvodnění je z tohoto místa vybudovaná dešťová stoka  
se zaústěním do Labe, ale v případě povodní, nemůže odvést veškerý průtok záplavy. 
Proto ohrožené území bude před povodněmi chráněno suchým poldrem SP-18  
s retenčním objemem min. 600 m3. Odvedení zadržovaných vod je navrženo  
do prodloužené dešťové stoky v ulici Na Hrází k potrubím DN 300.  
V rámci plochy Z18 a zároveň s rámci stavebních parcel je potřeba navrhnout 
nejméně dva průlehy PH-11 a PH-12, případně dvě soustavy průlehů, které budou 
zadržovat a vsakovat část dešťových vod na soukromých parcelách umístěných  
na dně historického rybníku. Jak u průlehů, tak u suchého poldru je potřeba odstranit 
historické nánosy a vrstvy jílu v podloží retenčních nádrží pro zvýšení vsakování 
dešťových vod. Posledně vyjmenované opatření má umožnit alespoň částečné 
vsáknutí zdržované povodňové vlny.  
 
2. Ohrožené zemědělské areály, které jsou postavené na přelivové hraně lokální 
prohlubni. Při většině dešťů, zde dochází k vsakování dešťových vod  
do půdy, ale v případě povodňového deště Q100 jsou ohrožené právě zemědělské 
areály severně od této terénní prohlubně. Proto areály budou proti povodním 
chráněny novým zemním valem umístěným jižně od zemědělských areálu, čímž bude 
vymezeno záplavové území ZÚ-10, s retenčním objemem min. 2 800 m3. 
 
o. Povodí Před Labem (poblíž lokality XII – Sedlčánky) – ohrožená orná půda 
severně od místní komunikace III třídy propojující Čelákovice se Sedlčánkami,  
kde se nachází mírné terénní prohlubně – stopy po historických meandrech Labe - 
nebude chráněna, jelikož se jedná o zemědělsky obdělávanou půdu. Pouze  
v terénních prohlubních bude vymezeno záplavové (bezodtokové) území ZÚ-11  
a ZÚ-12. 
 
p. Povodí Tůně (lokalita XIII – „KÁRANÝ – Hrbá čkovy tůně“)  ohrožená orná 
půda severně od Labe – v rámci regionálního biokoridoru RC 368 – Niva Labe  
u Čelákovic a Přerova nebude chráněna, jelikož se jedná o zemědělsky obdělávanou 
půdu. Pouze v terénní prohlubni bude vymezeno záplavové území ZÚ-12 s odtokem 
stávající melioračním korytem. Charakter území a jeho využití nevyžadují navrhovat 
protipovodňová opatření. 
 
 
 
7.5 Nerostné suroviny a jejich ochrana, sesuvná a poddolovaná 
území   
Na území města Čelákovice není evidováno chráněné ložiskové území ani dobývací 
prostor. 
Rovněž sesuvná ani poddolovaná území v řešeném území nejsou evidována. 
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8 
VYHODNOCENÍ P ŘEDPOKLÁDANÝCH D ŮSLEDKŮ 

NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEM ĚDĚLSKÝ PŮDNÍ 
FOND A POZEMKY UR ČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ 

LESA 
 
 
 
8.1 Údaje o pozemcích zemědělského půdního fondu (ZPF), 
dotčených návrhem ÚP Čelákovic: 
 
Nezastavěné území města Čelákovice (volná krajina) je téměř v plném rozsahu 
tvořena ornou půdou. Důsledkem nadměrného zornění je snížení ekologické stability 
území i rychlý odtok srážkových vod, resp. nepříznivé vláhové poměry v krajině 
včetně vysychání drobných vodotečí.  
Zatravněné zemědělské půdy (TTP) tvoří minimální složku plochy ZPF, půdy ležící 
ladem se nevyskytují. 
ÚP navrhuje na plochách ZPF zastavitelné plochy pro bydlení v bytových domech 
(BH), bydlení v rodinných domech (BI), pro plochy smíšené obytné městského 
charakteru (SM), plochy smíšené obytné venkovského charakteru (SV), plochy 
občanského vybavení pro větší komerční zařízení (OK), plochy občanského vybavení  
- sport a rekreaci (OS), plochy občanského vybavení – rozšíření hřbitova (OH), 
plochy pro dopravní vybavenost (DP), plochy výroby a skladování – lehký průmysl 
(VL), plochy veřejných prostranství (PV). Poměrně značný zábor ZPF představují 
navržené plochy pro dopravní infrastrukturu drážní (DZ) a silniční: silnice II a III. 
třídy a místní komunikace.  
Zábory pro zastavitelné plochy a pro dopravní infrastrukturu jsou tohoto rozsahu: 
 
I. etapa výstavby: 
Předpokládaný zábor ZPF pro zastavitelné plochy činí v I. etapě:   
v k.ú. Čelákovice:   30,26 ha 
v k.ú Záluží u Čelákovic:     9,72 ha  
v k.ú. Sedlčánky:     0,96 ha 
celkem:    40,94 ha, z toho 40,11 ha orné půdy  
Předpokládaný zábor ZPF pro dopravní infrastrukturu  v I. etapě:   
v k.ú. Čelákovice:   6,22 ha, z toho 6,22 ha orné půdy  
 
II. etapa výstavby: 
Předpokládaný zábor ZPF pro zastavitelné plochy činí v II. etapě:   
v k.ú. Čelákovice:   32,13 ha, z toho 32,13 ha orné půdy  
Předpokládaný zábor ZPF pro dopravní infrastrukturu  v II. etapě:   
v k.ú. Čelákovice:   3,37 ha, z toho 3,37 ha orné půdy  
 
Další zábor ZPF představují plochy navržené jako plochy přírodní – krajinná zeleň a 
plochy pro rekreaci na plochách přírodního charakteru. Jedná se o plochy 
nezastavitelné. Tyto plochy plní funkci ekologickou – jedná se především o prvky 
ÚSES, ale i krajinotvornou a rekreační. 
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Předpokládané zábory ZPF pro tyto plochy je v tomto rozsahu: 
 
pro plochy krajinné zeleně: 
v k.ú. Čelákovice:    12,83 ha 
v k.ú Záluží u Čelákovic:        2,37 ha  
v k.ú. Sedlčánky:      12,31 ha 
celkem:     27,50 ha, z toho 27,50 ha orné půdy  
 
pro plochy rekreace na plochách přírodního charakteru: 
v k.ú. Čelákovice:    5,59 ha, z toho 5,59 ha orné půdy  
 
Celkový rozsah a struktura ZPF, dotčeného návrhem ÚP je zřejmá z přiložených 
tabulek záboru ZPF a z výkresu D.3 „Předpokládané zábory zemědělského půdního 
fondu“. 
 
 
8.2 Zemědělství  
Zemědělství je tradičně silnou složkou ekonomického potenciálu území Čelákovic.  
Zemědělské plochy tvoří výhradně orná půda, která zastupuje v k.ú. zhruba 48 % 
celkové rozlohy katastru. Jedná se tedy o dominantní funkční využití území katastrů 
města Čelákovice. 
V území se nachází celkem 138 půdních bloků o průměrné výměře necelých 9 ha, 
přičemž největší půdní blok, který se nachází na katastru Čelákovic jen částečně, má 
výměru 96 ha a leží jižně od Záluží (č. bloku 8001/1). Druhým největším půdním 
blokem je blok č. 7801, který leží vedle areálu FV-Plast a má výměru 67,5 ha. Tyto 
údaje ukazují na značně velkou plochu jednotlivých polních celků a tedy i značnou 
monotónnost zemědělské krajiny na území města Čelákovice. Zemědělské subjekty 
hospodařící na území Čelákovic zaměstnávaní celkem okolo 110 lidí. 
Kvalita půdy na území k.ú. Čelákovice není rovnoměrná. Těžké nivní půdy střídají 
úrodné černozemě a spraše přecházející v místa s písčitou suchou půdou na 
lokalitách vátých písků. Na těžkým půdách se pěstují především obilniny. Na lehkých 
a písčitých pak brambory. 
Skladba pěstovaných plodin v k.ú. Čelákovice zahrnuje především: pšenici, ječmen, 
brambory, kukuřici, hrách polní, mrkev, zelí, kedluben, sóju, celer, jahody a další 
plodiny.  
Na území města Čelákovice se nenacházejí plochy obhospodařované v režimu 
ekologického zemědělství. Pouze pěstování zeleniny probíhá v režimu Integrované 
produkce zeleniny, které by mělo být šetrnější v používání agrochemie  
a pěstitelských způsobů.  
Přestože polabská nížina není zdaleka klasickou bramborářskou oblastí, jsou  
v současnosti brambory (převážně rané) druhou nejvíce pěstovanou plodinou, a to 
hned po pšenici. Navíc na většině ploch s brambory byla umístěna závlaha. Tradiční 
plodiny pro Čelákovicko jsou zelenina a jahody.  
 
Zemědělská výroba, zemědělské areály  
Na území města Čelákovice se nachází zemědělské areály společností Zemos -Agro 
Sedlčánky a.s., Agria s.r.o. a Jiří Sixta, zemědělský podnikatel. Všechny tři podniky 
sídlí v obci Sedlčánky. Tyto areály dohromady obhospodařují zemědělské plochy  
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o rozloze 860 ha, z toho 453 ha na území města. Další zemědělská půda v území je 
obhospodařovaná zemědělskými podniky s areály mimo území města Čelákovice 
nebo dalšími podnikateli bez zemědělských areálů. Celkový počet zaměstnanců 
v zemědělství je okolo 110 (nejsou započítáni sezónní zaměstnanci). 
 
 
 
8.3. Plocha zastavěného území v % z celkové rozlohy jednotlivých 
k.ú.: 
Rozloha jednotlivých řešených katastrů a podíl zastavěného území: 
 
k.ú. 774 979 Čelákovice: 
   rozloha 897,8 ha, zastavěné území 370,18 ha 41,23 % 
k.ú. 619 213 Sedlčánky: 
   rozloha 464,2 ha zastavěné území 41,43 ha 8,93 % 
k.ú. 619 230 Záluží u Čelákovic: 
  rozloha 225,4 ha zastavěné území 58,38 ha 25,90.% 
 
Největší procento zastavění vykazuje k.ú. Čelákovice, naopak největší podíl 
zemědělských půd se nachází v k.ú. Sedlčánky.  
 
 
8.4 Údaje  o zařazení  zemědělské půdy do BPEJ a tříd  ochrany: 
 
Charakteristika jednotlivých p ůd a její kvalita (dle vyhlášky Mze č. 327/1998 
Sb.) 
Na území města Čelákovice jsou zastoupeny půdně bonitační jednotky (BPEJ) ze 
skupiny černozemí a rendzin a dále skupiny půd na píscích a štěrkopíscích a skupina 
půd nivních poloh. 
 
Skupina půd převážně černozemního charakteru: 
HPJ 01 Černozemě modální, černozemě karbonátové, na spraších nebo karpatském 
flyši, půdy středně těžké, bez skeletu, velmi hluboké, převážně s příznivým vodním 
režimem. 
HPJ 03 Černozemě černické, černozemě černické karbonátové na hlubokých 
spraších s podložím jílů, slínů či teras, středně těžké, bezskeletovité, s vodním 
režimem příznivým až mírně převlhčeným. 
HPJ 08 Černozemě modální a černozemě pelické, hnědozemě, luvizemě, popřípadě i 
kambizemě luvické, smyté, kde dochází ke kultivaci přechodného horizontu nebo 
substrátu na ploše větší než 50 %, na spraších, sprašových a svahových hlínách, 
středně těžké i těžší, převážně bez skeletu a ve vyšší sklonitosti. 
 
Skupina rendzin: 
HPJ 19 Pararendziny modální, kambické i vyluhované na opukách a tvrdých 
slínovcích nebo vápnitých svahových hlínách, středně těžké až těžké, slabě až středně 
skeletovité, s dobrým vláhovým režimem až krátkodobě převlhčené. 
HPJ 20 Pelozemě modální, vyluhované a melanické, regozemě pelické, kambizemě 
pelické i pararendziny pelické, vždy na velmi těžkých substrátech, jílech, slínech, 
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flyši, tercierních sedimentech a podobně, půdy s malou vodopropustností, převážně 
bez skeletu, ale i středně skeletovité, často i slabě oglejené. 
Skupina půd na píscích a štěrkopíscích: 
HPJ 21 Půdy arenického subtypu, regozemě, pararendziny, kambizemě, popřípadě i 
fluvizemě na lehkých, nevododržných, silně výsušných substrátech. 
HPJ 22 Půdy jako předcházející HPJ 21 na mírně těžších substrátech typu hlinitý 
písek nebo písčitá hlína s vodním režimem poněkud příznivějším než předcházející. 
 
Skupina půd nivních poloh: 
HPJ 56 Fluvizemě modální eubazické až mezobazické, fluvizemě kambické, 
koluvizemě modální na nivních uloženinách, často s podložím teras, středně těžké 
lehčí  až  středně těžké, zpravidla bez skeletu, vláhově příznivé. 
HPJ 58 Fluvizemě glejové na nivních uloženinách, popřípadě s podložím teras, 
středně těžké nebo středně těžké lehčí, pouze slabě skeletovité, hladina vody níže 1 
m, vláhové poměry po odvodnění příznivé. 
HPJ 59 Fluvizemě glejové na nivních uloženinách, těžké i velmi těžké, bez skeletu,  
vláhové poměry nepříznivé, vyžadují regulaci vodního režimu. 
 
Skupina lužních půd: 
HPJ 61 Černice pelické i černice pelické karbonátové na nivních uloženinách, 
sprašových hlínách, spraších, jílech i slínech, těžké i velmi těžké, bez skeletu, sklon k 
převlhčení. 
 
Skupina hydromorfních půd: 
HPJ 69 Gleje akvické, gleje akvické zrašeliněné a gleje histické na nivních 
uloženinách nebo svahovinách, převážně  těžké, výrazně zamokřené, půdy depresí 
a rovinných celků. 
HPJ 72 Gleje fluvické zrašelinělé a gleje fluvické histické na nivních uloženinách, 
středně těžké až velmi těžké, trvale pod vlivem hladiny vody v toku. 
 
 
8.5 Údaje o uskutečněných investicích do půdy: 
V území je vybudováno zavlažovací zařízení. společnosti Závlahy Přerov n.L. 
Čerpací stanice vody pro závlahu se nachází v k.ú. Sedlčánky, rozvod vody z Labe 
pro závlahu je proveden do všech řešených katastrů. Návrhem ÚP jsou částečně 
dotčeny rozvody v lokalitě Krátká Linva.  
Závlahy jsou v zemědělství využívány především k zavlažování zeleniny, jahod 
a brambor. Jedná se o celoplošné závlahy rozstřikem a kapkové zavlažování. 
 
 
8.6 Zdůvodnění navrhovaného řešení: 
Návrh ÚP Čelákovic představuje předpokládané zábory ZPF jednak pro zastavitelné 
plochy a dopravní infrastrukturu, jednak pro navržené plochy krajinné zeleně.   
Zastavitelné plochy jsou navrženy ve dvou etapách, kde využití ploch II. etapy je 
podmíněno vyčerpáním ploch etapy I.  
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Odůvodnění zastavitelných ploch  
ÚP Čelákovic svým návrhem zastavitelných ploch zasahuje do ploch zemědělského 
půdního fondu (ZPF) v míře stávajícího “Územního plánu sídelního útvaru města 
Čelákovice“ ve znění poslední změny č.3 ÚPSÚ z r. 2009, resp. rozsah 
zastavitelných ploch je v novém ÚP menší než v původním ÚPSÚ. Téměř všechny 
navržené plochy jsou v původním ÚPSÚ obsaženy, i když částečně pro jiné funkční 
využití. Nad rámec takto již dříve vymezených ploch jsou navrženy pouze Tyto 
plochy: 
- plochy Z12 a Z13 v lokalitě Mezi tratěmi pro bydlení v rodinných a bytových 

domech, a to ve II. etapě výstavby. Tyto obytné plochy jsou vymezeny z důvodu 
zachování obytné funkce v lokalitě (stávající bytové domy v areálu Sušička 
budou částečně dotčeny přeložkou železnice v rámci optimalizace trati), 

- plocha Z3 pro lehký průmysl a drobnou výrobu v prostoru mezi silnicí II/245 a 
železnicí. Důvodem vymezení je přímá dopravní dostupnost ze silnice II. třídy a 
prakticky nemožnost tyto plochy využívat pro zemědělství. Plocha je zatížena OP 
plynovodů, 

- plocha Z16 pro sport a rekreaci v Sedlčánkách v prostoru nábřeží. Jedná se o 
drobnou plochu pro travnaté hřiště s drobným vybavením místního charakteru. 
Navržená funkce je v souladu s celkovou koncepcí využití nábřeží pro rekreaci a 
sport. 

 
 
Odůvodnění ploch dopravní infrastruktury 
Navržené plochy dopravní infrastruktury nadmístního významu vycházejí 
z nadřazené územně plánovací dokumentace (PÚR ČR a  ZÚR Stř. Kraje). Vymezení 
ploch Z19 (přeložka železniční trati č 231 v rámci optimalizace trati) a ploch Z24 a 
Z26–II.etapa (přeložka silnice II/245 a obchvat města) je upřesněno dokumentací pro 
územní řízení. Jejich převzetí do návrhu ÚP je dáno stavebním zákonem.  
Koridor pro silniční dopravu (D135) je vymezen pro upřesnění trasy přeložky silnice 
II/245. Trasa silnice je uvnitř tohoto koridoru navržena variantně. Vyhodnocení 
záboru ZPF pro tuto dopravní stavbu bude zpracováno na základě rozhodnutí o 
výběru varianty 1 nebo 2.  
ÚP vymezuje plochu Z5 pro místní komunikaci, napojující ulici Stankovského na 
silnici II/245. Toto komunikační napojení v trase původní, v minulosti zrušené 
silnice, výrazně přispěje ke zlepšení dopravní obsluhy západní části zástavby města. 
 
Odůvodnění ploch krajinné zeleně 
Intenzivní zemědělská činnost vytvořila poměrně fádní a esteticky jednotvárnou 
krajinu, která má ovšem nezanedbatelný rekreační potenciál a to i při zachování 
zemědělství jako hlavního využití volné krajiny.  
Důsledkem nadměrného zornění je snížení ekologické stability území a rychlý odtok 
srážkových vod, resp. nepříznivé vláhové poměry v krajině včetně vysychání 
drobných vodotečí.  
Navržené plochy sídelní zeleně plní funkci ekologickou – jedná se především o prvky 
ÚSES, ale mají i funkci krajinotvornou a rekreační. Prvky ÚSES jsou vymezeny 
v minimálních parametrech.  
Plochy ZR1 a ZR2 pro rekreaci na plochách přírodního charakteru jsou v souladu se 
zadáním ÚP Čelákovic vymezeny pro každodenní rekreaci obyvatel v přírodě. 
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Z krajinotvorného hlediska je území zemědělské krajiny posílené liniovou vegetací 
zejména podél Jiřinského potoka. Tato linie sídelní zeleně odděluje Čelákovice a 
Sedlčánky. a společně se zbytky lužního lesa u břehu Labe tvoří propojení 
zemědělské krajiny s řekou.  
 
 
8.7. Pozemky plnící funkci lesa (PUPFL), lesnictví: 
 
Rozloha parcel určených k plnění funkce lesa na území města Čelákovice činí 
pouhých 66 ha. Jedná se především o lužní lesy na pravém břehu Labe a dva menší 
úseky lesa po pravém břehu potoka Výmola. Dále se v území nachází několik 
roztroušených ploch s funkcí lesa, a to především podél železniční trati ve směru 
Lázně Toušeň.  Zde se jedná o liniovou vegetaci vzrostlých stromů (javor, jasan, dub) 
a rozrostlým keřovým patrem (především dřín, hloh, růže šípková). Další linií zeleně 
s funkcí lesa je linie na Na Šibeníku. 
Několik dalších roztroušených ploch lesa je také podél potoka Výmola. Tyto lesní 
plošky rozšiřují stromovou vegetaci lemující vodoteč. 
Největšími lesními úseky jsou lužní lesy okolo Hrbáčkových tůní. Lesy s převahou 
buku, doplněné javorem a jasanem a v okolí tůní také olšin, jsou součástí lokality 
NATURA 2000.  
Další dva největší lesní úseky leží mezi Sedlčánkami a Mochovem.  
Jde o hospodářské lesy s převahou borovice a smrku.   
Výpis vlastníků lesů podle rozlohy: 
Lesy ČR a.s. 47 ha, Soukromí vlastníci 16 ha, Město Čelákovice 2,3 ha, Lesy 
Pelhřimov a.s. 1,2 ha, Městys Lázně Toušeň 2676 m2, Zemos-Agro Sedlčánky 478 
m2, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 351 m2 
 
 Zdůvodnění navrhovaného řešení: 
Plochy navrhované k zastavění nepředpokládají zábor lesního půdního fondu.  
Plochy s funkcí lesa na Území města Čelákovice tvoří poměrově malou část území, 
avšak hrají důležitou roli krajinotvornou a přírodní. Nejhodnotnější jsou z tohoto 
pohledu lesní úseky v nivě řeky Labe a podél potoků.  
Ne všechny zalesněné plochy v těchto částech území jsou definovány jako plochy s 
funkcí lesa. V krajině se nacházejí plochy vzrostlé zeleně, charakteru lesa, které však 
nejsou v KN vedeny jako PUPL. Tyto plochy jsou v ÚP vymezeny jako stabilizované 
(stávající) plochy krajinné zeleně a z důvodu jejich významné funkce v krajině pro ně 
platí stejné podmínky využití jako pro plochy lesa. 
 
 
 
 



Předpokládaný zábor ZPF pro zastavitelné plochy I. etapa:

označení 
plochy navržené využití

celková 
výměra 
plochy BPEJ

uvniř 
SZÚ

celkový 
zábor 
ZPF 

plocha dříve 
vymezená v 

ÚPSÚ

(ha) orná p. TTP I. II. III. IV. V. (ha)

Z1
BH: Bydlení hromadné v bytových domech 
(obytný soubor V Prokopě) 5,93 5,93 2.19.01 5,93 5,93 ano

Z4
OS: občanské vybavení - sport a rekreace 
(rozšíření stávajícího areálu) 3,56 3,56 2.56.00 3,56 3,56 ano

Z2

DP: dopravní vybavenost (garážový dvůr - 
kompenzace za asanaci garáží v ul. 
Stankovského) 0,26 0,26 2.19.01 0,26 0,26

ano, změna 
funkce

Z10

DP: Plochy dopravní infrastruktury - 
dopravní vybavenost (parkovací dům u 
nádraží za tratí) 1,5 1,5 2.21.13 1,5 1,5 ano

Z8
OH: plochy občanského vybavení - hřbitov 
(rozšíření hřbitova, kolumbárium) 1,05 0,42 2.22.12 0,42 0,42 ano

Z3

VL: plochy výroby a skladování - lehký 
průmysl, drobná výroba (areál u silnice 
II/245) 2,54 2,54

2.19.01, 
2.21.12, 
2.20.01 1,68 0,86 2,54 2,54 ne

Z21
VL: plochy výroby a skladování - lehký 
průmysl (Krátká Linva) 1,97 1,97 2.19.04 1,97 1,97

ano, změna 
funkce z VP 

na VL

Z20
VL: plochy výroby a skladování - lehký 
průmysl (Krátká Linva) 2,56 2,56 2.21.13 2,56 2,56

ano, změna 
funkce z VP 

na VL

Z22
SM: plochy smíšené obytné městského 
chrakteru (Krátká Linva) 3,03 3,03 2.21.13 3,03 3,03 ano

Z9

BI: plochy pro bydlení v rodinných domech 
(včetně komunikace a ploch veřejné zeleně v 
lokalitě u hřbitova) 2,67 2,67

2.21.13, 
2.22.12 0,29 2,38 2,67 ano

zábor ZPF podle 
druhu pozemku třída ochrany ZPF

katastrální území Čelákovice:



Z6
BI: plochy pro bydlení v rodinných domech 
(včetně ploch veřejné zeleně) 0,73 0,73 2.22.12 0,73 0,73

Z7 BI: plochy pro bydlení v rodinných domech 2,73 0,5
2.56.00, 
2.21.12 0,15 0,35 0,50

ano, část 
změna 
funkce 

Z27

BI: plochy pro bydlení v rodinných domech 
(včetně komunikace a ploch ochranné 
zeleně) 2,44 2,44 2.22.12 2,44 2,44 ano

Z11

OK, DP: plochy občanského vybavení . větší 
komerční zařízení + plochy dopravní 
infrastruktury - dopravní vybavenost 
(související parking) 2,15 2,15

2.19.01, 
2.01.00 0,25 1,90 2,15

ano, změna 
funkce z VP 

na OK

celkem: 33,12 30,26 0,00 3,96 0,00 9,77 5,85 10,68 30,26

katastrální území Záluží u Čelákovic:

Z15

SV, PV: plochy smíšené obytné 
venkovského charakteru  + plochy veřejných 
prostranství (parking pro hřiště, ochranná 
zeleň) 6,89 6,89 2.01.00 6,89 6,89 ano

Z14

SV, PV: plochy smíšené obytné 
venkovského charakteru  + plochy veřejných 
prostranství 2,83 2,83 2.01.00 2,83 2,83 ano

celkem: 9,72 9,72 0,00 9,72 0,00 0,00 0,00 0,00 9,72
katastrální území Sedlčánky:

Z18 BI: plochy pro bydlení v rodinných domech 0,43 0,13 0,30 2.21.12 0,43 0,43 0,43 ano

Z16
OS: občanské vybavení - sport a rekreace 
(rozšíření stávajícího areálu) 0,53 0,53 2.56.00 0,53 0,53 0,53 ne

celkem: 0,96 0,13 0,83 0,53 0,00 0,00 0,00 0,43 0,96



Předpokládaný zábor ZPF pro plochy dopravní infrasruktury I. etapa:

označení 
plochy navržené využití

celková 
výměra 
plochy BPEJ

celkový 
zábor 
ZPF 

plocha dříve 
vymezenbá 

v ÚPSÚ

(ha) orná p. TTP I. II. III. IV. V. (ha)

Z25

PV: plochy veřejných prostranství + plochy 
silniční dopravy (veřejný prostor pro páteřní 
komunikaci v lokalitě Krátká Linva) 3,12 3,12

2.21.13, 
2.19.04 1,24 1,88 3,12 ano

Z5
plochy silniční dopravy - místní komunikace 
(napojení ul. Stankovského na silnici II/245)0,14 0,14 2.19.01 0,14 0,14 ne

Z24

plochy silniční dopravy - silnice II. třídy 
(přeložka silnice II/245, mimoúrovňové 
křížení železniční trati) 2,75 1,51 2.19.04 1,51 1,51 ano

Z19
DZ: plochy dopravní infrastruktury drážní 
(optimalizace trati č. 231- přeložka trati) 3,94 1,45 2.01.00 1,45 1,45

ano, ZÚR 
Stř.K

celkem: 9,95 6,22 0,00 1,45 0,00 0,14 2,75 1,88 6,22

zábor ZPF podle 
druhu pozemku třída ochrany ZPF

katastrální území Čelákovice:



Předpokládaný zábor ZPF pro zastavitelné plochy II. etapa:

označení 
plochy navržené využití

celková 
výměra 
plochy BPEJ

celkový 
zábor 
ZPF 

plocha dříve 
vymezenbá 

v ÚPSÚ
(ha) orná p. TTP I. II. III. IV. V. (ha)

Z12
BH: Bydlení hromadné v bytových domech 
(obytný soubor Za Tratí) 0,56 0,56 2.01.00 0,56 0,56

ano, změna 
funce z VN

Z13
BI: plochy bydlení v rodinných domech (Za 
Tratí) 0,98 0,98 2.01.00 0,98 0,98 ne

Z23

SM: plochy smíšené obytné městského 
charakteru (nová obytná čtvť Krátká Linva) 31,48 30,59

2.19.04, 
2.21.13 14,85 15,74 30,59

ano, změna 
funce z OV

celkem: 33,02 32,13 0,00 1,54 0,00 0,00 14,85 15,74 32,13

Předpokládaný zábor ZPF pro plochy dopravní infrastruktury II. etapa:

označení 
plochy navržené využití

celková 
výměra 
plochy BPEJ

celkový 
zábor 
ZPF 

plocha dříve 
vymezenbá 

v ÚPSÚ
(ha) orná p. TTP I. II. III. IV. V. (ha)

Z26
plochy silniční dopravy - silnice III. třídy 
(jižní obchvat města) 3,37 3,37

2.19.04, 
2.21.13 1,74 1,63 3,37 ano

celkem: 3,37 3,37 0,00 0,00 0,00 0,00 1,74 1,63 3,37

katastrální území Čelákovice:

katastrální území Čelákovice:

zábor ZPF podle 
druhu pozemku třída ochrany ZPF

zábor ZPF podle 
druhu pozemku třída ochrany ZPF



Předpokládaný zábor ZPF pro plochy krajinné zeleně:

označení 
plochy navržené využití

celková 
výměra 
plochy BPEJ

celkový 
zábor 
ZPF 

plocha dříve 
vymezenbá 

v ÚPSÚ
(ha) orná p. TTP I. II. III. IV. V. (ha)

ZK9 ZK: LBC 6, Krátká Linva 3,01 3,01 2.21.13 3,01 3,01 ne

ZK13 ZK: LBC 8, Střelnice 4,84 4,84
2.08.10, 
2.01.00 2,92 1,92 4,84 ano

ZK14 ZK: LBK 6, LBK 7, koridor v polích 1,84 1,84 2.01.00 1,84 1,84 ne

ZK12 ZK: LBK 5, Ke Střelnici 1,38 0,18 2.01.00 0,18 0,18 ne

ZK15 ZK: LBC 8, Třetina 2,95 2,95 2.01.00 2,95 2,95 ne

ZK10 ZK: LBK 4, Zálužský potok 1,44 1,44

2.01.00, 
2.19.04, 
2.21.13 0,69 0,33 0,42 1,44 ano

ZK11 ZK: LBC 7, Za vrbami, Zálužský potok 2,93 0,93
2.01.00, 
2.03.00 0,93 0,93 ne

ZK1
ZK: NK 67 (a), Vidrholec - K68 Břehové 
porosty Výmoly 0,46 0,46 2.56.00 0,46 0,46 ne

ZK2 ZK: LBC 1, Šramolka 1,47 1,47
1.11.12, 
2.56.00 0,56 0,91 1,47 část ano

ZK3
ZK: NK 67 (c), Vidrholec - K68 Břehové 
porosty Výmoly 1,5 1,5 2.56.00 1,5 1,5 ano

ZK4 ZK: LBC 3, Netušil (Cucovna) 2,47 2,47
2.21.10, 
2.56.00 1,11 1,36 2,47 ne

zábor ZPF podle 
druhu pozemku třída ochrany ZPF

katastrální území Čelákovice:

katastrální území Záluží u Čelákovic:

katastrální území Sedlčánky:



ZK5
ZK: NK 67 (d), Vidrholec - K68 Břehové 
porosty Výmoly 1,19 1,19 2.21.12 1,19 1,19 ano

ZK6 ZK: LBK 2, Jiřinský potok 1,05 1,05 2.61.00 1,05 1,05 ano

ZK7 ZK: LBC 5, Nad Přerovskou cestou 2,84 2,84
2.56.00, 
2.19.01 2,29 0,55 2,84 ne

ZK8 ZK. LBK 1, Pod Přerovskou cestou 1,33 1,33
2.22.10, 
2.56.00 0,88 0,45 1,33 ano

celkem: 30,70 27,50 0,00 16,31 2,97 0,55 2,14 5,53 27,50

Předpokládaný zábor ZPF pro plochy rekreace na plochách přírodního charakteru:

označení 
plochy navržené využití

celková 
výměra 
plochy BPEJ

celkový 
zábor 
ZPF 

plocha dříve 
vymezenbá 

v ÚPSÚ
(ha) orná p. TTP I. II. III. IV. V. (ha)

ZR1
RN: soutok potoků, rekreace na plochách 
přírodního chatakteru 5,59 5,59

2.19.01, 
2.60.00, 
2.19.04 2,51 2,34 0,74 5,59 ano

ZR2
RN: = DTTO ZK2: rekreace na plochách 
přírodního chatakteru, sáňkovací kopec 0

5,59 5,59 0,00 0,00 2,51 0,00 2,34 0,74 0,00 5,59

zábor ZPF podle 
druhu pozemku třída ochrany ZPF

katastrální území Čelákovice:

katastrální území Sedlčánky:



Sumář předpokládaného záboru ZPF pro zastavitelné plochy I. etapa:

katastrální území
číslo povodí

orná půda TTP I. II. III. IV. V.

k.ú. Čelákovice 30,26 30,26 0,00 3,96 0,00 9,77 5,85 10,68 1-10-73-000

k.ú. Záluží u Čelákovic 9,72 9,72 0,00 9,72 0,00 0,00 0,00 0,00 1-10-73-000

k.ú. Selčánky 0,96 0,13 0,83 0,53 0,00 0,00 0,00 0,43 1-10-68-000

celkem: 40,94 40,11 0,83 14,21 0,00 9,77 5,85 11,11

Sumář předpokládaného záboru ZPF pro dopravní infrastrukturu I. etapa:

katastrální území číslo povodí

orná půda TTP I. II. III. IV. V.

k.ú. Čelákovice 6,22 6,22 0,00 1,45 0,00 0,14 2,75 1,88 1-10-73-00

k.ú. Záluží u Čelákovic 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1-10-73-000

k.ú. Selčánky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1-10-68-000

celkem: 6,22 6,22 0,00 1,45 0,00 0,14 2,75 1,88

třída ochrany (ha):
zábor ZPF 

(ha):

druh pozemku ZPF 
(ha):

zábor ZPF 
(ha):

druh pozemku ZPF 
(ha):

třída ochrany (ha):



Sumář předpokládaného záboru ZPF pro zastavitelné plochy II. etapa:

katastrální území
číslo povodí

orná půda TTP I. II. III. IV. V.

k.ú. Čelákovice 32,13 32,13 0,00 1,54 0,00 0,00 14,85 15,74 1-10-73-000

k.ú. Záluží u Čelákovic 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1-10-73-000

k.ú. Selčánky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1-10-68-000

celkem: 32,13 32,13 0,00 1,54 0,00 0,00 14,85 15,74

Sumář předpokládaného záboru ZPF pro dopravní infrastrukturu II. etapa:

katastrální území
číslo povodí

orná půda TTP I. II. III. IV. V.

k.ú. Čelákovice 3,37 3,37 0,00 0,00 0,00 0,00 1,74 1,63 1-10-73-000

k.ú. Záluží u Čelákovic 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1-10-73-000

k.ú. Selčánky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1-10-68-000

celkem: 3,37 3,37 0,00 0,00 0,00 0,00 1,74 1,63

zábor ZPF 
(ha):

druh pozemku ZPF 
(ha):

třída ochrany (ha):

zábor ZPF 
(ha):

druh pozemku ZPF 
(ha):

třída ochrany (ha):



Sumář předpokládaného záboru ZPF pro plochy krajinné zeleně:

katastrální území
číslo povodí

orná půda TTP I. II. III. IV. V.

k.ú. Čelákovice 12,82 12,82 0,00 7,89 1,92 0,00 0,00 3,01 1-10-73-000

k.ú. Záluží u Čelákovic 2,37 2,37 0,00 1,62 0,00 0,00 0,33 0,42 1-10-73-000

k.ú. Selčánky 12,31 12,31 0,00 6,80 1,05 0,55 1,81 2,10 1-10-68-000

celkem: 27,50 27,50 0,00 16,31 2,97 0,55 2,14 5,53

Sumář předpokládaného záboru ZPF pro plochy rekreace na plochách přírodního charakteru:

katastrální území
číslo povodí

orná půda TTP I. II. III. IV. V.

k.ú. Čelákovice 5,59 5,59 0,00 2,51 0,00 2,34 0,74 0,00 1-10-73-000

k.ú. Záluží u Čelákovic 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1-10-73-000

k.ú. Selčánky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1-10-68-000

celkem: 5,59 5,59 0,00 2,51 0,00 2,34 0,74 0,00

zábor ZPF 
(ha):

druh pozemku ZPF 
(ha):

třída ochrany (ha):

zábor ZPF 
(ha):

druh pozemku ZPF 
(ha):

třída ochrany (ha):



Příloha č.2 části C: Textová část Odůvodnění Územního plánu Čelákovic, návrh pro společné 
jednání (dále jen Odůvodnění ÚP) 
 

       

 

TABULKOVÁ ČÁST ÚSES 
 

katastrální území Čelákovice, Sedlčánky (Císařská kuchyně) a Záluží 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zpracoval: Mgr. Jan Richtr 
listopad 2015



Tabulková část skladebné části ÚSES pro ÚPD k.ú. Čelkákovice navazuje, upravuje 
a dále rozšiřuje údaje Generelu ÚSES zpracovaném Ing. Pavlem Viceníkem a Ing. 
Františkem Moravcem z prosince 1993. 
 



NK 10 
Název:  Stříbrný roh - Polabský luh  
Katastrální území:  Čelákovice, Lázně Toušeň, Káraný 

Rozloha:  97,9 ha (dle ZÚR SK) z toho 32,2 ha v k.ú. 
Čelákovice 

Funkční typ: biokoridor 

Biogeografický význam: nadregionální 

Charakteristika současného stavu:  funkční, vymezený 

Stupeň ekologické stability: 3 

Bioregion/biochora: 1.7/ 2Lh 
Geobiocenologická typizace: 2BC3, 2BC4, 2BC5, 2B6 
Ochrana dle zákona 114/1992 sb.: významné krajinné prvky - vodní tok, údolní niva, 

rašeliniště 

Statut ochrany z jiných zájmů: ochranné pásmo přírodních léčivých zdrojů 
peloidů a vod lázeňského místa Lázně Toušeň 

Charakteristika ekotopu a bioty: Široká niva regulovaného toku Labe 
s roztroušenými společenstvy a porosty lužního 
lesa a rašelinišť. Zastoupen je především topol 
černý a vrba křehká často jako náletové dřeviny 
v okolí jezera Mezi Mosty a topol černý 
a kanadský ve vzrostlých liniových porostech 
podél Labe. Jedno vedlejší rameno biokoridoru 
NK 10 prochází částečně přes rašeliniště pod 
Volmanovou vilou, které se aktivně využívá pro 
lázeňské účely a má vymezeno ochranné pásmo 
přírodních léčivých zdrojů peloidů a vod 
lázeňského místa Lázně Toušeň. 

Typ cílového společenstva: vodní a mokřadní 

Minimální parametry: délka 5-8 km; šířka 40 m 

Cílové parametry: 97,9 ha; šířka 40-110 m; délka a obvod 
biokoridoru na k.ú. Čelákovice 2626 m, respektive 
8000 m 

Cílový stav: Cílového stavu je dosaženo. 

Návrh opatření:  Nadregionální biokoridor je funkční. Je třeba 
zajistit nesnižování jeho ekologické hodnoty 
a funkcí. Břehové porosty je třeba žádoucím 
způsobem dále posilovat, především tvorbou 
nových heterogenních porostů a údržbou těch 
stávajících. 

 



NK 67 (a, b, c, d) 
Název:  Vidrholec - K68 (Břehové porosty 

Výmoly) 

Katastrální území:  Sedlčánky, Mochov, Vyšehořovice 

Rozloha:  36 ha (dle ZÚR SK) z toho 11,3 ha v k.ú. 
Sedlčánky; jednotlivé části složeného biokoridoru 
mají následující parametry a) 1,28 ha; šířka 43 – 
58 m; délka 265 m, b) 2,4 ha; šířka 41-73 m; délka 
470 m, c) 1,7 ha; šířka 41-82 m; délka 282 m, d) 2 
ha; šířka 50-60 m; délka 700 m 

Funkční typ: biokoridor 

Biogeografický význam: nadregionální 

Charakteristika současného stavu: převážně funkční, vymezený 

 Nadregionální biokoridor je z převážné části 
funkční a obsahuje jedno vymezené funkční 
lokální biocentrum (LBC 3). 

Stupeň ekologické stability: 4 - přirozené, přírodě blízké vodní plochy a toky 

Bioregion/biochora: 1.7/ 2Lh, 2RU, 2RE, 2Db 

Geobiocenologická typizace:  2AB2, 2BC4, 2BC5 

Ochrana dle zákona 114/1992 sb.: významné krajinné prvky - vodní tok, registrovaný 
VKP 357 Břehové porosty Výmoly 

Statut ochrany z jiných zájmů: / 

Charakteristika ekotopu a bioty: Břehové a přilehlé lesní porosty podél potoka 
Výmoly. U břehových porostů převládá z dřevin 
topol, jasan, vrba, dub a bříza. U lesních pak dub, 
topol, olše, jasan a lípa. Nadregionální biokoridor 
je vymezen na k.ú. Sedlčánky do čtyř úseků 
označených jako NK 67 (a), NK 67 (b), NK 67 
(c), NK 67 (d), mezi kterými jsou vložená lokální 
biocentra LBC 1, LBC 2 a LBC 3. 

Typ cílového společenstva: lesní, břehové 

Minimální parametry: délka 5-8 km; šířka 40 m 

Cílové parametry: 36 ha; délka 6,3 km; šířka 41- 82 m 

Cílový stav: Složený nadregionální biokoridor lesních 
a břehových porostů dotvořený vložením 
lokálních biocenter v k.ú. Sedlčánky a dokončení 
návaznosti severního konce tohoto biokoridoru na 
RC 368.  

Návrh opatření: Biokoridor je vymezený a z převážné části 
funkční. Dotvořit část koridoru na jeho severním 
konci na parcele 465/5 a propojit ho tak s RC 368. 
Výsadbou a výchovou vhodných dřevin 
vylepšovat šířku biokoridoru, která má 
v některých částech, především u Čelákovské 
silnice, hraniční parametry. 



RC 368 
Název:  Niva Labe u Čelákovic a Přerova 
Katastrální území:  Čelákovice, Sedlčánky, Káraný, Lysá n. L. 

Rozloha:  261 ha (dle ZÚR SK) z toho 167,6 ha v k.ú. 
Čelákovice a Sedlčánky 

Funkční typ: biocentrum 
Biogeografický význam: regionální  

Charakteristika současného stavu:  funkční, vymezené 

Stupeň ekologické stability: 5 – porosty s přírodě blízkou dřevinnou skladbou 

Bioregion/biochora:  1.7/ 2Lh 
Geobiocenologická typizace: 2BC6, 2BC4, 2BC5, 2C5 
Ochrana dle zákona 114/1992 sb.: NATURA 2000 - EVL CZ0214007, PR Káraný - 

Hrbáčkovy tůně, registrovaný VKP 358 
Hrbáčkovy Tůně, registrovaný VKP 359 Tůň Hrad 
a drobné tůňky a významné krajinné prvky - vodní 
tok, údolní niva, les 

Statut ochrany z jiných zájmů: Dálkový migrační koridor 709 (AOPK ČR) 

Charakteristika ekotopu a bioty:  Komplex tůní, mokřadů, lesních porostů, potoků, 
polí a luk společně s chatovou zástavbou na 
pravém břehu Labe. Součástí biocentra je i tůň 
Hrado na levém břehu Labe. Kolem tůní 
převládají mokřadní a vlhkomilná společenstva 
a porosty lužního lesa. Na vlhkých částech lesa 
převažuje olše, jasan, topol a na sušších pak dub, 
jasan, lípa, habr, javor a dub červený. Území 
obsahuje několik typů ochrany přírody. 

Typ cílového společenstva: kombinované biocentrum  

Minimální parametry: 10 ha  

Cílové parametry: 261 ha, z toho 167,6 ha v k.ú. Čelákovice 
a Sedlčánky 

Cílový stav: Cílového stavu je dosaženo. 

Návrh opatření:  Regionální biocentrum je funkční. Nesnižovat 
ekologické biologické hodnoty území, podporovat 
k přírodě šetrné nebo ekologické zemědělské 
hospodaření na orné půdě uvnitř biocentra. 
Odstranit místa s černými skládkami podél cest. 
Ošetřovat břehové linie dubů a lip podél toku Labe 
a doplňovat tyto linie novou výsadbou. 

 



LBC 1 
Název: Šramolka 
Katastrální území:  Sedlčánky 

Rozloha:  3,02 ha 

Funkční typ: biocentrum 

Biogeografický význam: lokální 

Charakteristika současného stavu: vymezené, nefunkční, vložené do NK 67 

Stupeň ekologické stability: kombinace 1 a 4 - orná půda a přírodě blízké 
břehové porosty 

Bioregion/biochora:  1.7/ 2Lh 
Geobiocenologická typizace: 2A2, 2AB2, 2BC4 
Ochrana dle zákona 114/1992 sb.: významný krajinný prvek - vodní tok 

Statut ochrany z jiných zájmů: ZPF 

Charakteristika ekotopu a bioty: U břehových a lesních porostů výmoly převládá 
z dřevin topol, olše, jasan, vrba a dub. Vymezené 
biocentrum obsahuje také výsypku půdy – 
sáňkařský kopec s ruderálním společenstvem 
a rumištními druhy bylin.   

Typ cílového společenstva: kombinované lesní, luční a břehové 
Minimální parametry: 3 ha 

Navrhované parametry: 3,02 ha 

Cílový stav: Heterogenní lokální biocentrum obsahující 
především břehové a lesní porosty výmoly a po 
okrajích luční společenstva se společenstvem 
suché stepní lady na sáňkařském kopci. 
Biocentrum slouží i k rozlivu povodňových vod.  

 

Návrh opatření:  Biocentrum je vymezeno v minimální míře 
s ohledem na zábor ZPF s menším produkčním 
potenciálem a 5. třídou ochrany ZPF. 
Stabilizované břehové a lesní porosty potoka 
Výmoly posilovat a udržovat výsadbou 
a výchovou přirozených druhů dřevin. Podrobným 
projektem ÚSES na okolních pozemcích biocentra 
pak založit luční společenstva s vhodným 
managementem kosení nebo pastvy 
a s různorodým ekotonem na hranici lesního 
porostu. Na sáňkařském kopci založit a pastvou 
udržovat společenstvo suché stepní lady. 



LBC 2 
Název:  Císařská Kuchyně 
Katastrální území:  Sedlčánky 

Rozloha:  3,1 ha 

Funkční typ: biocentrum 

Biogeografický význam: lokální 

Charakteristika současného stavu: vymezené, částečně funkční, vložené do NK 67 

Stupeň ekologické stability: kombinace 1 a 4 - orná půda a přírodě blízké 
břehové porosty 

Bioregion/biochora:  1.7/ 2RE 
Geobiocenologická typizace: 2AB2, 2BC4, 2BD3 
Ochrana dle zákona 114/1992 sb.: významný krajinný prvek - vodní tok, les 

Statut ochrany z jiných zájmů: ZPF, LPF 

Charakteristika ekotopu a bioty: U břehových a lesních porostů potoka Výmoly 
převládá z dřevin topol, olše, jasan, vrba a dub. 
Část biocentra je vymezena na orné půdě. 

Typ cílového společenstva: kombinované lesní, luční a břehové 

Minimální parametry: 3 ha 

Navrhované parametry: 3,1 ha 
Cílový stav: Heterogenní biocentrum na potoce Výmola se 

stabilizovanými břehovými porosty 
a různověkými lesními porosty přirozené skladby 
s ekotonem na rozmezí lesního a lučního 
společenstva. Část biocentra obsahuje kosenou 
nebo spásanou louku a ekoton mezi lesním 
a lučním společenstvem. Biocentrum slouží 
i k rozlivu povodňových vod.  

Návrh opatření:  Biocentrum je vymezeno v minimální míře 
s ohledem na optimální tvar a zábor ZPF. 
Stabilizované břehové a lesní porosty potoka 
Výmoly je třeba udržovat výsadbou a výchovou 
přirozených druhů dřevin. Podrobným projektem 
ÚSES na luční části biocentra pak založit luční 
společenstvo s vhodným managementem kosení 
nebo pastvy a s různorodým ekotonem na hranici 
lesního porostu. 

 



LBC 3 
Název:  Cucovna 
Katastrální území:  Sedlčánky 

Rozloha:  3,4 ha 

Funkční typ: biocentrum 

Biogeografický význam: lokální 

Charakteristika současného stavu:  vymezené, funkční, vložené do NK 67 

Stupeň ekologické stability: kombinace 1 a 4 - orná půda a přírodě blízké 
břehové porosty 

Bioregion/biochora:  1.7/ 2RE, 2Db 
Geobiocenologická typizace: 2AB2, 2BC4 
Ochrana dle zákona 114/1992 sb.: významný krajinný prvek - vodní tok 

Statut ochrany z jiných zájmů: ZPF 

Charakteristika ekotopu a bioty:  U břehových a lesních porostů potoka Výmoly 
převládá z dřevin topol, olše, jasan, vrba a dub. 
Část biocentra je vymezena na orné půdě. 

Typ cílového společenstva: kombinované lesní, luční a břehové 

Minimální parametry: 3 ha 

Navrhované parametry: 3,4 ha 
Cílový stav: Heterogenní biocentrum na potoce Výmola se 

stabilizovanými břehovými porosty 
a různověkými lesními porosty přirozené skladby 
s ekotonem na rozmezí lesního a lučního 
společenstva. Část biocentra obsahuje kosené nebo 
spásané louky při okrajích a ekoton mezi lesním 
a lučním společenstvem. Biocentrum slouží 
i k rozlivu povodňových vod.  

Návrh opatření:  Biocentrum je vymezeno v optimální míře 
s ohledem na tvar a zábor ZPF. Stabilizované 
břehové a lesní porosty potoka Výmoly je 
třeba udržovat výsadbou a výchovou přirozených 
druhů dřevin. Podrobným projektem ÚSES 
v biocentru založit suché louky s vhodným 
managementem kosení nebo pastvy 
a s různorodými ekotony na hranici lesních 
porostů. 

 



LBC 4 
 
Název:  Hrbáčkovy tůně - Pískovna 
Katastrální území:  Sedlčánky 

Rozloha:  3,6 ha 

Funkční typ: biocentrum 

Biogeografický význam: lokální 

Charakteristika současného stavu:  vymezené, funkční 

Stupeň ekologické stability: 3 – umělé vodní těleso, zbytky lužního lesa 

Bioregion/biochora:  1.7/ 2RU, 2Lh 
Geobiocenologická typizace: 2AB2, 2BC4, 2BC5b 
Ochrana dle zákona 114/1992 sb.: významný krajinný prvek - rybník 

Statut ochrany z jiných zájmů: / 
Charakteristika ekotopu a bioty: Biocentrum obsahuje především rybník a zbytek 

lužního lesa s udržovanými trávníky na severním 
okraji. Z dřevin převažuje především topol, vrba, 
javor. Lípa na severním okraji po obvodu cesty. 
Hustá výsadba borovic se pak nachází v okolí 
rybníka.  

Typ cílového společenstva: kombinované lesní, mokřadní a vodní 

Cílové minimální parametry: 3 ha 

Navrhované parametry: 3,6 ha 

Cílový stav: Heterogenní biocentrum propojující regionální 
biocentrum a lokální biokoridor s různověkým 
lesním porostem přirozené skladby lužního lesa 
a břehových společenstev. 

Návrh opatření:  Biocentrum je funkční. Břehové a lesní porosty 
posilovat a udržovat výsadbou a výchovou 
přirozených druhů dřevin. 

  



LBC 5 
 
Název:  Nad Přerovskou cestou 
Katastrální území:  Sedlčánky 

Rozloha:  3 ha 

Funkční typ: biocentrum 

Biogeografický význam: lokální 

Charakteristika současného stavu:  vymezené, nefunkční 

Stupeň ekologické stability: 2 - břehové porosty a orná půda 

Bioregion/biochora: 1.7/RU 
Geobiocenologická typizace: 2AB2, 2BC4, 2BD4 
Ochrana dle zákona 114/1992 sb.: významný krajinný prvek - vodní tok 

Statut ochrany z jiných zájmů: ZPF 
Charakteristika ekotopu a bioty: Doprovodné keřovité porosty Jiřinského potoka 

v šířce několika metrů podél hlubokého silně 
zregulovaného koryta. Především s dřevinami jako 
bez černý, šípek, ostřice, rákos a ruderální druhy 
bylin. Koryto potoka zatravněné. Zbytek 
vymezeného biocentra je orná půda. 

Typ cílového společenstva: kombinované mokřadní, lesní a luční  

Cílové minimální parametry: 3 ha 

Navrhované parametry: 3,03 ha 

Cílový stav: Heterogenní biocentrum  s mokřadním 
společenstvem v polosuchém poldru o maximální 
zádržně kapacitě cca 4000 m3. Lesním 
společenstvem přirozené dřevinné skladby 
a lučním společenstvem jako přechodovou zónou 
mezi zemědělskou půdou a lesním porostem 
s bohatým ekotonem na rozmezí les-louka. 

Návrh opatření:  Na základě podrobného projektu ÚSES vytvořit 
biocentrum s polosuchým poldrem jako 
centrálním elementem a výsadbou a výchovou 
vlhkomilných dřevin uvnitř tohoto poldru. 
Založení a výchova lesního porostu přirozené 
skladby okolo poldru a založení a management 
lučních porostů kosením nebo pastvou. 

 



LBC 6 
 
Název:  Krátká Linva  
Katastrální území:  Čelákovice 

Rozloha:  3 ha 

Funkční typ: biocentrum 

Biogeografický význam: lokální 

Charakteristika současného stavu:  vymezené, nefunkční 

Stupeň ekologické stability: 1 - orná půda 

Bioregion/biochora:  1.7/RU 
Geobiocenologická typizace: 2AB2 
Ochrana dle zákona 114/1992 sb.: / 

Statut ochrany z jiných zájmů: ZPF 
Charakteristika ekotopu a bioty: Monotónní plocha orné půdy  

Typ cílového společenstva:  lesní 

Cílové minimální parametry: 3 ha 

Navrhované parametry: 3 ha 

Cílový stav: Společenstvo extenzivního ovocného sadu s úzkou 
přechodovou keřovou zónou. 

Návrh opatření:  Na základě podrobného projektu ÚSES založit 
a vychovat rozvolněný sad s ovocnými stromy po 
okrajích, které budou navazovat na charakter 
starého ovocného sadu "Na Vinici" (třešeň, višeň, 
jabloň, švestka, líska, ořech). Po okrajích založit 
a udržovat husté keřové porosty ostružiníku jako 
několikametrovou přechodovou zónu. Na jižní 
straně biocentra v návaznosti na biokoridor v k.ú. 
Mochov založit a vychovat řadu suchomilných 
dřevin (dub). 

 



LBC 7 
 

Název:  Za vrbami 
Katastrální území:  Záluží 

Rozloha:  3 ha 

Funkční typ: biocentrum 

Biogeografický význam: lokální 

Charakteristika současného stavu:  vymezené, nefunkční 

Stupeň ekologické stability: 1 - orná půda, znečištěná voda ve vodoteči 

Bioregion/biochora: 1.5/-2RE 
Geobiocenologická typizace: 2BD3 
Ochrana dle zákona 114/1992 sb.: významný krajinný prvek - vodní tok 

Statut ochrany z jiných zájmů: ZPF 

Charakteristika ekotopu a bioty: Liniové společenstvo podél Zálužského potoka. 
Hluboké koryto s travnatými svahy a ruderálními 
druhy bylin. Bez černý, vrba. Znečištěný vodní 
tok. 

Typ cílového společenstva:  kombinované mokřadní, lesní a luční 

Cílové minimální parametry: 3 ha 
Navrhované parametry: 3 ha  

Cílový stav: Heterogenní biocentrum s polosuchým poldrem ve 
svém jádru o maximální zádržné kapacitě 
povodňových vod 4000 m3. Lesní různověký 
porost s přirozenou skladbou dřevin a lučním 
společenstvem jako přechodovou zónou mezi  
lesním porostem a okolními zemědělskými 
pozemky. 

Návrh opatření:  Na základě podrobného projektu ÚSES založit 
biocentrum s polosuchým poldrem jako součástí 
VPO pro protipovodňovou ochranu a zadržování 
vody v krajině. V a okolo polosuchého poldru 
založit a vychovat rozvolněné lesní společenstvo 
přirozené dřevinné skladby a založit a kosením 
nebo pastvou udržovat přechodový luční pás 
o šířce cca 15 m.  

 



LBC 8 
Název:  Střelnice 
Katastrální území:  Čelákovice 

Rozloha:  3,7 ha 

Funkční typ: biocentrum 

Biogeografický význam: lokální 

Charakteristika současného stavu: vymezené, nefunkční 

Stupeň ekologické stability: 2 – lesní porosty a skládka 

Bioregion, biochora: 1.5, -2RE 

Geobiocenologická typizace: 2A2, 2B3, 2BD3b 
Ochrana dle zákona 114/1992 sb.: vodní tok jako významný krajinný prvek 

Statut ochrany z jiných zájmů: ZPF 

Charakteristika ekotopu a bioty: Lokalita skládky sypkých materiálů a rekreační 
střelnice v prostoru bývalé pískovny. Biocentrum 
je vymezeno především v prostoru skládky 
a obsahuje i část vodoteče Čelákovického potoka. 
Z dřevin se zde nachází především jasan a javor 
různého věku společně s dalšími náletovými 
dřevinami. Větší část skládky pokrývá obnažený 
substrát a půdy s různou mírou sekundární sukcese 
a náletových dřevin. 

Typ cílového společenstva:  kombinované biocentrum s lesními a stepními 
společenstvy 

Cílové minimální parametry: 3 ha 

Navrhované parametry: 3,7 ha 

Cílový stav: Heterogenní biocentrum obsahující různověké 
lesní porosty bukodubového stupně s plochami 
stepní lady na svažitých plochách rekultivované 
skládky a polosuchým poldrem na Čelákovickém 
potoce při patě svahu skládky. 

Návrh opatření:  Prostor skládky je potenciálem pro založení 
pestrého lokálního biocentra a podrobný projekt 
ÚSES by měl být součástí její přírodě blízké 
rekultivace vytvořením různověkých lesních 
porostů přirozené dřevinné skladby na místech 
s vhodnými půdními a vláhovými podmínkami. 
Projekt ÚSES by měl dále zahrnovat biotop stepní 
lady na svazích rekultivované skládky a také 
stavbu polosuchého poldu přírodního charakteru 
o maximální kapacitě cca 1200 m3 na 
Čelákovickém potoce jako součást veřejně 
prospěšných opatření proti bleskovým povodním 
a k zadržení vody v suché krajině. Management 
v území LBC by měl být především extenzivní. 



LBC 9 
Název: Třetina   
Katastrální území:  Čelákovice 

Rozloha:  3,1 ha 

Funkční typ: biocentrum 

Biogeografický význam: lokální 

Charakteristika současného stavu: vymezené, nefunkční 

Stupeň ekologické stability: 2 - orná půda a remíz 

Bioregion/biochora: 1.5/-2RE 
Geobiocenologická typizace: 2BD3b 
Ochrana dle zákona 114/1992 sb.: / 

Statut ochrany z jiných zájmů: ZPF 

Charakteristika ekotopu a bioty: Remíz vzrostlých stromů mezi poli s převahou 
jasanů, akátů a jírovců. Na zbytku vymezeného 
biocentra je orná půda. 

Typ cílového společenstva: kombinované lesní a luční 

Cílové minimální parametry: 3 ha 

Navrhované parametry: 3,1 ha 

Cílový stav: Heterogenní biocentrum. Lesní různověký porost 
s přirozenou skladbou dřevin a lučním 
společenstvem jako přechodovou zónou mezi  
lesním porostem a okolními zemědělskými 
pozemky. 

Návrh opatření:  Na základě podrobného projektu ÚSES založit 
biocentrum s jádrovou zónou současného remízu. 
Založení a výchova rozvolněného suchého lesa 
s přirozenou dřevinnou skladbou a lučním 
společenstvem jako přechodovou zónou s hustým 
keřovým ekotonem mezi loukou a lesem. Kosením 
nebo pastvou udržovat přechodový luční pás 
o šířce cca 15 m. 

 



LBK 1 
 
Název:  Pod Přerovskou cestou 
Katastrální území:  Sedlčánky 

Rozloha:  2,2 ha 

Funkční typ: biokoridor 

Biogeografický význam: lokální 

Charakteristika současného stavu:  vymezený, nefunkční 

Stupeň ekologické stability: 2 – narovnaná a zpevněná vodoteč s nekvalitními 
břehovými porosty 

Bioregion/biochora: 1.7/2RU 
Geobiocenologická typizace: 2AB2, 2BD3 
Ochrana dle zákona 114/1992 sb.: významný krajinný prvek - vodní tok 

Statut ochrany z jiných zájmů: ZPF, LPF 
Charakteristika ekotopu a bioty: Biokoridor obsahuje jeden lesní pozemek ve své 

severní části, kterým navazuje na LBC 4. Dále 
pokračuje na ornici podél silnice mezi 
Čelákovicemi a Sedlčánkami a napojuje se na tok 
Jiřinského potoka. Silně zregulovaná vodoteč 
v hlubokém zpevněném a zatravněném korytě je 
lemována sporadickou keřovou zelení (hloh, bez, 
ruderální druhy). Zbytek vymezeného biokoridoru 
tvoří orná půda. 

Typ cílového společenstva:  lesní a břehové 

Cílové minimální parametry: min. šířka 15 m; max. délka 2 km 

Navrhované parametry: šířka 15-30 m, délka 1230 m 

Cílový stav: Lesní různověké společenstvo s břehovými 
porosty podél vodoteče a pěší cestou po pravém 
břehu revitalizovaného Jiřinského potoka. 

Návrh opatření:  Na základě podrobného projektu ÚSES založit 
a vychovat lesní porosty přirozené dřevinné 
skladby v celé délce biokoridoru. Revitalizovat 
tok Jiřinského potoka zpřírodněním koryta 
a výrazně snížit sklon pravého břehu směrem 
k realizované pěší cestě. Pravý břeh vodoteče 
udržovat nezarostlý se stromy s vysoký 
vyvětvením a přístupný z pěší cesty. Založit 
a udržovat břehové porosty keřového typu podél 
levého břehu vodoteče. 

 



LBK 2 
 

Název:  Jiřinský potok 
Katastrální území:  Sedlčánky 

Rozloha:  4,3 ha 

Funkční typ: biokoridor 

Biogeografický význam: lokální 

Charakteristika současného stavu:  vymezený, nefunkční 

Stupeň ekologické stability: 2 – narovnaná a opevněná vodoteč s narušenými 
břehovými porosty 

Bioregion/biochora: 1.7/2RU, 2Db 
Geobiocenologická typizace: 2AB2, 2BC4, 2BD3, 2C5 
Ochrana dle zákona 114/1992 sb.: významný krajinný prvek - vodní tok 

Statut ochrany z jiných zájmů: ZPF 

Charakteristika ekotopu a bioty: Biokoridor navazuje na LBC 5 podél Jiřinského 
potoka až k polní cestě směrem k Cucovně. Dále 
pokračuje na ornici až na hranici k.ú. Sedlčánky 
a směřuje dále do k.ú. Mochov. Silně zregulovaná 
vodoteč v hlubokém zpevněném a zatravněném 
korytě je lemována sporadickou keřovou zelení 
(hloh, bez, ruderální druhy). Zbytek vymezeného 
biokoridoru tvoří orná půda, která je u cesty 
k Cucovně silně podmáčená (zazemněný rybník). 

Typ cílového společenstva: lesní a břehové 

Cílové minimální parametry: min. šířka 15 m; max. délka 2 km 

Navrhované parametry: 11,4 ha šířka 15-28 m; délka 740 m na k.ú. 
Sedlčánky) 

Cílový stav: Heterogenní biokoridor s břehovými porosty 
keřového typu podél revitalizované vodoteče 
a lesním společenstvem po okrajích, které funguje 
jako izolační zeleň a větrolam. 

Návrh opatření:  Na základě podrobného projektu ÚSES 
revitalizovat tok Jiřinského potoka - především 
snížit sklon břehů, založit a udržovat břehovou 
zeleň a založit a vychovat lesní porost přirozené 
skladby a s druhy s vysokou korunou pro funkci 
větrolamu a pohledové bariéry za účelem zlepšení 
negativního dopadu plánované kompostárny na 
krajinný ráz a zároveň funguje jako větrolam. 

  



LBK 3 
 
Název:  K Cucovně 
Katastrální území:  Sedlčánky 

Rozloha:  0,8 ha 

Funkční typ: biokoridor 

Biogeografický význam: lokální 

Charakteristika současného stavu:  vymezený, nefunkční 

Stupeň ekologické stability: 2 – orná půda, louka 

Bioregion/biochora: 1.7/2RU 
Geobiocenologická typizace: 2BD3 
Ochrana dle zákona 114/1992 sb.: / 

Statut ochrany z jiných zájmů: ZPF 
Charakteristika ekotopu a bioty: Zamokřená orná půda na místě bývalého rybníka 

podél cesty k Cucovně a společenstvo trávníků 
podél hospodářského rybníka Cucovna až k LBC 
3. 

Typ cílového společenstva:  lesní 

Cílové minimální parametry: min. šířka 15 m; max. délka 2 km 

Navrhované parametry: šířka 15-16 m;  délka 471 m 

Cílový stav: lesní společenstvo s izolační funkcí a funkcí 
větrolamu. 

Návrh opatření:  Podrobným projektem ÚSES založit a vychovat 
porost přirozené dřevinné skladby a s druhy 
s vysokou korunou pro funkci větrolamu 
a pohledové bariéry za účelem zlepšení 
negativního dopadu plánované kompostárny na 
krajinný ráz. Společenstvo trávníků v podrostu. 

 



LBK 4 
 
Název:  Zálužský potok  
Katastrální území:  Záluží, Čelákovice 

Rozloha:  1,9 ha 

Funkční typ: biokoridor 

Biogeografický význam: lokální 

Charakteristika současného stavu:  vymezené, nefunkční 

Stupeň ekologické stability: 2 – orná půda a narušené břehové porosty, špatná 
kvalita vody ve vodoteči 

Bioregion/biochora: 1.7/2RU, 1.5/-2RE 
Geobiocenologická typizace: 2AB2, 2BD3 
Ochrana dle zákona 114/1992 sb.: významný krajinný prvek - vodní tok 

Statut ochrany z jiných zájmů: ZPF 
Charakteristika ekotopu a bioty: Biokoridor propojující vymezená biocentra LBC 6 

a 7. Na většině své délky lemuje polní cestu ve 
směru Záluží - Sedlčánky. v Jedné části je 
lemován stromořadím z dospělých topolů a podél 
Zálužského potoka, jinak je vymezen na orné 
půdě. 

Typ cílového společenstva:  lesní a břehové 

Cílové minimální parametry: min. šířka 15 m; max. délka 2 km 

Navrhované parametry: šířka 15-18 m;  délka 1144 m 

Cílový stav: Heterogenní biokoridor převážně lesního 
společenstva lemující polní cestu a vodoteč 
s topolovou alejí, břehovými porosty podél 
Zálužského potoka a stromořadím ovocných 
stromů (višeň) podél polní cesty mezi Zálužským 
potokem a LBC 6. Na Zálužském potoce je 
částečně součástí polosuchého poldru. 

Návrh opatření:  Podrobným projektem ÚSES a v kombinaci 
s dalšími VPO, především pak realizací 
polosuchého poldru na Zálužském potoce, založit 
a vychovat porosty přirozené skladby s břehovými 
porosty keřového charakteru. Topolové stromořadí 
udržovat a doplnit dalším stromořadím na druhé 
straně polní cesty. V části od zálužského potoka 
směrem k LBC 6 založit a vychovat porosty 
přirozené skladby s vysokým vyvětvením pro 
zachování výhledů do krajiny a podél polní cesty 
vysadit řadu ovocných stromů (višeň). 

 



LBK 5 
 
Název:  Ke Střelnici  
Katastrální území:  Čelákovice 

Rozloha:  1,3 ha 

Funkční typ: biokoridor 

Biogeografický význam: lokální 

Charakteristika současného stavu: vymezený, částečně funkční   

Stupeň ekologické stability: 3 - remíz 

Bioregion/biochora: 1.5/-2RE 

Geobiocenologická typizace: 2BD3b 
Ochrana dle zákona 114/1992 sb.: / 

Statut ochrany z jiných zájmů: ZPF 
Charakteristika ekotopu a bioty: Vymezený biokoridor obsahuje vzrostlý remíz 

s jasany a jeřábem v místě blíže k železniční trati 
a podél původní vodoteče, která je v současnosti 
vyschlá. Směrem na jih ke katastru Nehvizdy 
přechází tento remíz do roztroušených keřových 
porostů. Šířka remízu až k hranici katastru již 
v současnosti naplňuje minimální parametry 
lokálního biokoridoru. 

Typ cílového společenstva:  lesní 

Cílové minimální parametry: min. šířka 15 m; max. délka 2 km  

Navrhované parametry: šířka 15-20 m;  délka 410 m (od LBC 6 až po 
hranici k.ú. Čelákovice) 

Cílový stav: Jednoduchý homogenní biokoridor společenstva 
suchého lesa bukodubového stupně.  

Návrh opatření:  Na základě podrobného projektu ÚSES založit 
biokoridor v parametrech současného remízu 
společně s realizací cesty pro pěší a ten posilovat 
postupným zakládáním a výchovou různověkého 
porostu přirozené dřevinné skladby 
rozvolněnějšího charakteru s vyšším vyvětvením 
a přerušovaným keřovým porostem podél cesty. 
  



 

LBK 6 
 
Název:  Třetina  
Katastrální území:  Čelákovice 

Rozloha:  1,5 ha 

Funkční typ: biokoridor 

Biogeografický význam: lokální 

Charakteristika současného stavu: vymezený, nefunkční   

Stupeň ekologické stability: 3 - remíz 

Bioregion/biochora: 1.5/-2RE 
Geobiocenologická typizace: 2BD3b  
Ochrana dle zákona 114/1992 sb.: / 

Statut ochrany z jiných zájmů: ZPF 
Charakteristika ekotopu a bioty: Polní cesty směrem od LBC 9 k LBC 9 křížené 

silnicí ve směru Mstětice - Čelákovice. Cesty 
nejsou lemovány výraznou vegetací (kromě části 
podél silnice kde je alej s převahou ořechu). 

Typ cílového společenstva: lesní 

Cílové minimální parametry: min. šířka 15 m; max. délka 2 km 

Navrhované parametry: šířka 15-18 m; délka 846 m 

Cílový stav: Lesní společenstvo s bohatým keřovým pásem 
v podrostu a lemem ovocných stromů. 

Návrh opatření:  Na základě projektu ÚSES založit a vychovat 
rozvolněný porost přirozené skladby s vysokým 
vyvětvením, přerušovaným ale bohatým keřovým 
pásem v podrostu (ostružiník) na západním okraji 
a stromořadím ovocných stromů podél polní cesty 
(třešeň, višeň, švestka s menším zastoupením 
ořechu a lísky). V části podél aleje u silnice 
Mstětice - Čelákovice založit porost pouze 
z dřevin přirozené skladby. 

 
 



LBK 7 
 

Název:  Toušeň  
Katastrální území:  Čelákovice 

Rozloha:  1 ha 

Funkční typ: biokoridor 

Biogeografický význam: lokální 

Charakteristika současného stavu: vymezený, nefunkční  

Stupeň ekologické stability: 3 - remíz 

Bioregion/biochora: 1.5/-2RE 
Geobiocenologická typizace: 2BD3b 
Ochrana dle zákona 114/1992 sb.: / 

Statut ochrany z jiných zájmů: ZPF 
Charakteristika ekotopu a bioty: Polní cesta směrem od LBC 9 do obce Toušeň 

lemovaná sporadickým keřovým porostem. 

Typ cílového společenstva: lesní 

Cílové minimální parametry: min. šířka 15 m; max. délka 2 km  

Navrhované parametry: šířka 15-17 m; délka 320 m (na k.ú. Čelákovice) 

Cílový stav: Lesní společenstvo s bohatým keřovým pásem 
v podrostu a lemem ovocných stromů. 

Návrh opatření:  Na základě projektu ÚSES založit a vychovat 
porost přirozené skladby s vysokým vyvětvením, 
s přerušovaným, ale bohatým keřovým pásem 
v podrostu (ostružiník) na západním okraji 
a stromořadím ovocných stromů podél polní cesty 
(třešeň, višeň, švestka s menším zastoupením 
ořechu a lísky). 
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